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37 

• 
SAFFAT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını ilk kelimesi olan “saffat"tan almıştır. 
Nüzul Zamanı: Muhtevasından surenin Mekke dönemi ortaların¬ 

da veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim sure¬ 
nin üslûbundan Hz. Peygamber in ve ashabının şiddetli bir muhale¬ 
fet ile karşı karşıya bulundukları belli olmaktadır. 

Konu : Mekkeli müşrikler, “Sîzler Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği 
tevhid ve ahiret akidesini, alayla karşılıyor ve onun peygamberliğini 
inkâr ediyorsunuz. Ancak reddettiğiniz bu peygamber kısa bir süre 

içinde sizleri hüsrana uğratacak ve kendinizi Allah'ın askerlerinin 
ayakları altında bulacaksınız" şeklinde ikaz edilmektedir. 
(171,179). Bu ültimatom, Rasûlullah'ın zafere ulaşacağı ile ilgili hiç¬ 
bir belirti dahi bulunmadığı ve Allah'ın “ordu” biçiminde vasıflandır¬ 
dığı müslümanlann, günlerini baskı ve zulüm altında geçirdiği bir 
dönemde verilmişti. O dönemlerde müslümanlann dörtte üçü, ülke¬ 

lerini terk ederek hicret etmek zorunda kalmışlardı. Rasülullah (s.a) 
ile birlikte Mekke’de kalan 40-50 müslüman ise, her bakımdan çare¬ 
sizlik içinde olduklan halde, her türlü zulüm ve işkenceye de hâlâ 
dayanmaktaydılar. Böyle bir ortamda, Rasûlullah'ın (s.a) ve bir avuç 
çaresiz müslümanın zafere ulaşacaklarını hiç kimse tahmin dahi 
edemezdi. Hatta çoğu insan bu hareketin Mekke dağlan arasında 
yok olup gideceğini sanıyordu. Fakat daha 15-16 yıl bile geçmeden 
Mekke fethedildi ve oradaki müşrikler Allah'ın önceden bildirdiği gi- 
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bi kendilerini Allah'ın askerlerinin ayaklan altında buldular. 
Bu bölümde, sadece ikaz ve tehdit ile yetinilmemiş, kafirlerin id¬ 

rak edebilmeleri için nasihat yoluyla tevhid ve ahiret hakkında da 

deliller öne sürülmüştür. Aynca onlar bâtıl düşüncelerden ötürü 
eleştirilerek bunun kötü sonuçlanndan haberdar edilirken, mü¬ 
minlere de salih amellerinin güzel sonuçlan hakkında müjde veril¬ 

miştir. Bunlann yanısıra geçmiş kavimlerin, kıssaları aktanlmak 
suretiyle, Allah'ın peygamberlerine nasıl yardım ettiği, peygamber¬ 
lerini yalanlayanlan nasıl helak ettiği ve kendisine itaat eden kullan¬ 

ın nasıl mükâfatlandırdığı beyan edilmiştir. 
Burada beyan edilen kıssalardan en dikkati çekeni Hz. İbrahim'in 

(a. s) kıssasıdır. Hz. İbrahim'in (a.s) bir işaret aldıktan hemen sonra 
Allah ın emrini yerine getirmek üzere, biricik oğlunu kurban etmeyi 
göze alışının zikredilmesi, sadece kendilerini Hz. İbrahim'e (a.s) nis- 
bet etmek suretiyle övünen kafirlere yönelik bir uyan değildir. Aynca 
müslümanlara, mümin bir kimsenin Allah'ın nzası için herşeyi nasıl 
göze aldığı örneği verilerek, İslâm'ın gerçek ruhu öğretilmek isten¬ 

miştir. 
Surenin son ayetlerinde yalnız kafirlere uyanda bulunulmakla 

kalınmıyor, aynca Rasûlullah (s.a) ile birlikte güç bir dönem geçir¬ 
mekte olan müminlere de müjde veriliyor. Onlara şöyle denilmekte¬ 

dir. “Yolun başında çektiğiniz meşakkatlerden ye se kapılmayın, so¬ 
nunda mutlaka sizler galip geleceksiniz. Şimdi bu kafirler belki galip 
durumda gözükmekdedirler ama aynı kimseler çok geçmeden sîzle¬ 
re mağlup olacaklardır.” Gerçektende bir kaç yıl sonra, Allah'ın bil¬ 
dirdiklerinin bir teselliden ibaret olmadığı ve O nun iman edenlerin 
kalplerini sağlamlaştırmak için verdiği haberlerin kesin birer gerçek 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Saflar halinde dizilenlere andolsun, 

2 Haykırıp sürükleyenlere, 

3 Zikir okumakta olanlara,1 

AÇIKLAMA 

1. Müfessirlerin çoğu, bu üç grubun hepsinin “melek” olduğu ko¬ 

nusunda birleşmişlerdir, (örneğin, İbn Abbas, lbn Mes'ud, Katade, 

Mesruk, Said b. Cübeyr, lkrime, Mücahid, Süddi. lbn Zeyd ve Ru- 

beyye b. Enes). Daha farklı bir şekilde tefsir etmek daha uygun¬ 

dur. 

“Saf saf dizilenler” ifadesiyle, Allah'ın kâinatın işlerini yürüten 

emir kullan kastolunmaktadır. O melekler ki, Allah'ın emirlerini ye¬ 

rine getirmek için. O nun huzurunda saf saf dizilmiş beklemektedir¬ 

ler. Aynı husus daha ileride (ayet: 165) tekrarlanmıştır ve zaten ora¬ 

da meleklerin kendileri şöyle demektedirler . “Biziz o saf saf dizilen¬ 

ler, biz." 

"Haykırıp sürükleyenler" ifadesinden bazı müfessirler, bulutlan 

süren ve yağmurun yağmasını sağlayan meleklerin kastedildiğini 

söylemişlerdir. Bu anlayış yanlış değilse de, burada konu itibanyla 

daha uygun olanı, onlar ile meleklerden, asileri ve mücrimleri süren 

ve sadece kelimelerle değil, tabii afetlerle de insanların başına fela¬ 

ket getiren bir grubun kastedilmiş olmasıdır. 

"Zikir okuyanlar" ile de Allah'ı zikreden ve ibret verici hadiselerle 

insamaıa dt \ veren mel v ;r eva peygamberlere vahiy götüren 

melekler ya da Allah'ın salih kullarına ilhakı eden n.elekler kastedil¬ 

miş olabilir. 
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4 Hiç tartışmasız, sizin ilahınız gerçekten birdir.2 
5 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir, doğuların 

da3 Rabbi'dir.4 
6 Hiç şüphesiz, biz dünya göğünü5 "çekici bir süsle', yıldızlarla 

süsleyip-donattık. 
7 Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk;6 
8 Ki onlar, Mele-i Alâ’ya kulak verip dinleyemezler ve onlar her 

yandan kovulur atılırlar; 
9 Uzaklaştırılırlar. Onlar için kesintisiz bir azab vardır. 

AÇIKLAMA 

2. Tüm kâinat nizamının tâ başlangıcından günümüze değin Al¬ 
lah'ın emriyle ayakta durduğu gerçeğini vurgulamak için yukarıdaki 
özellikleri taşıyan meleklerin adma yemin edilmiştir. Bu sistemin dı¬ 
şına çıkmak isteyenlerin kötü akibetleri sonucunda ortaya bir tek 

hakikat çıkar : İdareyi elinde tutan ilâh tek bir ilâh'dır. “İlah” kavra¬ 
mı iki anlamı tazammun eder. Birincisi başkaları tarafından kendi¬ 
sine kulluk edilen kimse, İkincisi kulluk edilmeye gerçekten layık 
olan zat. Burada “ilah” kavramı ikinci anlamda kullanılmıştır. Çün¬ 
kü birinci anlamda insanların pek çok ilâhı vardır. Bu yüzden ayeti 
“gerçek ilâhınız birdir” şeklinde tercüme etmeyi uygun gördük. 

3. Güneş ufukta hergün aynı noktadan doğmadığı gibi, hergün bi¬ 
raz daha kayarak ayn açılardan göğe yükselir ve böylece dünyanın 
her bölgesinde muhtelif zamanlarda görülmesi mümkün olur, işte 

bu yüzden ayette “meşarik" (doğular) ifadesi kullanılmıştır. Zikredil- 
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memiş olmasına rağmen “mağanb" (batılar) ifadesini de, aynı man¬ 
tık yolunu kullanarak, zikredilmiş olarak kabul edebiliriz. Çünkü 
“meşarik” ifadesi, aym zamanda “mağarib” ifadesine de delâlet eder. 

Nitekim Mearic Suresi'nin 40. ayetinde “Doğuların da Rabbi, Batıla¬ 

rın da Rabbi” ifadesi kullanılmıştı. 
4. Bu ayetlerde, kâinatın sahibi ve hükümdarı kim ise, gerçek ilâh 

ve ma budun da ancak O nun olabileceği vurgulanıyor. Emir sahibi¬ 
nin terbiye eden ve yetiştiren olması ma'budun bir başkası olmasını 
akla ve mantığa aykırı kılar. Çünkü kendisine ibadet edilecek olan 
varlık, insana fayda ya da zarar verebilmek, onun ihtiyaçlarım karşı¬ 
lamak, kısmet ve kaderini tayin etmeli ve hatta insanın hayatının de¬ 
vam edip etmemesine karar verebilmelidir. Ma'bud bu Özelliklere sa¬ 

hip olduğu takdirde kendisine teslim olmak ve kulluk etmek insan 
fitra, ma uygun olur. Yukarıdaki temel ilkeleri kavrayan bir kimse, 
ancak yetki sahibi olanın ma'bud kabul edileceği, yetki sahibi olma¬ 

yanın ise ma'bud kabul edilmeyeceği sonucuna kendiliğinden vara¬ 
caktır. Dolayısıyla Allah'tan başkalarını ma'bud kabul etmek, onla¬ 
ra dua ve münacaatta bulunmak saçmalıktan başka bir şey değildir. 

Çünkü onların hiçbir gücü ve yetkisi olmadığı halde ağlayıp yakara¬ 
rak bir kimsenin onlardan isteklerde bulunması anlamsızdır. Bu 

meseleyi şöyle bir Örnekle açıklayabiliriz. 
“Bir adamın işi vardır, bu adam mahkemeye gittiğinde dilekçesini 

yetkili şahsa vermeyip, orada bulunan herhangi birine verir ve on¬ 
dan bir sonuç almayı bekler. Ancak hiçbir sonuç alamaz, çünkü 
kendisine dilekçe verilen şahsın meseleyle uzaktan yalandan hiçbir 

alâkası yoktur." 
5. "Yakın gök" ifadesi ile, gözlerimizle görebilmenin mümkün ol¬ 

duğu uzaya işaret edilmektedir. Nitekim daha uzakta bulunan, yer¬ 
lerini bilemediğimiz birçok “sema” vardır. Başlangıçtan günümüze 
kadar insan, “sema=gök” fadesi ile belli bir yeri kastetmemiş ve uza¬ 

yın görebildiği kadarını “sema” olarak adlandırmıştır. 
6. Yani, sema sadece herkesin gördüğü uzay değildir ve belirli bir 

takım sınırları vardır. Hiçbir asi şeytan o sınırlan aşamaz. Her yıldız 
ve gezegen kendi ekseni etrafında döner ve kendi yolu dışına çıka¬ 

maz. Onlann yollarına da başka birşey giremez. Görünüşte uzay boş 
bir alan olarak gözükmektedir. Oysa uzaydaki sınırlar o kadar kesin 

hatlar ile çizilmiştir ki, insanların yaptıktan duvarlar bir hiç mesabe¬ 
sinde kalır. İnsanoğlunun aya çıkabilmek için ne kadar güçlükle 
karşılaştığı bilinmektedir. Dolayısıyla aym güçlükler, yervüzündeki 

diğer mahluklar için de söz konusudur. Yani bundan cinlerin Alem i 
Bâlâ'ya çıkmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 
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10 Ancak (sözü hırsızlama) çalıp-kapan olursa, artık onu da delip 

geçen 'yakıcı bir alev' izler (ve yok eder).7 

11 Şimdi onlara sor: Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa 

bizim yarattıklarımız mı?8 Doğrusu biz onları, cıvık-yapışkan bir 

çamurdan yarattık.9 

12 Hayır, sen (bu muhteşem yaratışa ve onların inkarına) şaşırdın 

kaldın; onlar ise alay edip duruyorlar. 

13 Kendilerine öğüt verildiğinde, öğüt almıyorlar. 

14 Bir ayet (mucize) gördüklerinde de, alay konusu edinip 

eğleniyorlar. 

15 "Bu, açıkça bir büyüden başkası değildir" dediler.10 

16 "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz 

mi diriltilecekmişiz?" 

17 "Veya önceki atalarımız da mı?" 

18 De ki: "Evet, üstelik sizler boyun bükmüş kimseler olarak."11 

AÇIKLAMA 

7. Bu ayetin tazammun ettiği anlamı iyice kavrayabilmek için 
Rasûlullaha (s.a) peygamberlik geldiği dönemde, Araplar arasında 
kehanetin çok makbul olduğunu bilmek gerekir. Öyle ki o dönemde 

her yer adeta gaybten haber getirenler, gayb hakkında bilgi verenler 
ile k? /nıycrdu Ai ° 1ar kendi geçmiş ve gelecekleri hakkında haber 
veren bu kimselere inançlardı. Bu kimseuT Ae (kanmîcr,, cin ve şey- 
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tanların emirleri altında olduklarını ve kendilerine gaybten haberler 
getirdiklerini İddia ediyorlardı. Hz. Peygamber e (s.a) ilk kez vahiy 
geldiğinde, o böyle bir atmosferde Kur an ın ayetlerini tebliğ etti ve 

bu ayetlerin kendisine, Allah taralından ve bir melek aracılığıyla gel¬ 
diğini söyledi. Bunun özerine kafirler Hz. peygamber e (s.a) “kahin" 

demeye başladırlar, öyle ki şeytanın kahinlere haber getirdiği gibi 
Hz. Peygamber e de getirdiğini, onun da bu bilgileri kendilerine vahy 
diye aktardığını iddia ettiler. Kur an bu iddiaları şu şekilde cevapla¬ 
mıştır. “Şeytan kesinlikle değil Mele-î A laya yaklaşmak. Alem-i 
Bâlâ'ya bile giremez. Şayet şeytan Mele-i A'lâ'ya yaklaşmak için ça¬ 
balayacak olsa, hemen onu delici bir ateş kovalar.” 

Bir diğer anlamı da şöyle olabilir : “Allah'ın emriyle melekler kâi¬ 
natı idare etmekdetirler. Dolayısıyla onlar şeytan ın kendilerine mü¬ 
dahalesinden korunmuşlardır. Şeytan bırakın onlara müdahale et¬ 
meyi, yanlarına bile yaklaşamaz.” (Bkz. Hior Suresi an: 8-12) 

8. B*j, kafirlerin ahiret hakkında sorulanr verilmiş bir cevaptır. 
Onlar ölümden sonra dirilmenin mümkün olmadığı düşüncesiyle, 

ahiret hayatının da olamayacağını sanmaktadırlar. Onlara cevap 
olarak şöyle denilmektedir: “ölümünüzden scnra tekrar yaratma¬ 
lım zor olduğunu zannediyorsunuz. Fakat bir düşünün, bu kâinatı, 

yeryüzünü, gökyüzünü ve içindeki sayısız mahlukatı yaratmak san¬ 
ki daha mı kolaydır. Hiç aklınız yok mu ki böyle bir zanda bulunu¬ 
yorsunuz? Bu muazzam kâinatı ve sizi ilk defa yaratan Allah, sîzleri 

tekrar yaratmaktan aciz midir” 
9. Yani, insan topraktan yaratılmış ve yine toprak olacaktır. “Biz 

kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık.” ayeti ile Hz. Adem in 
yaratılışı kastolunmaktadır. Dolayısıyla sonraki nesiller aynı insan¬ 
dan türeyerek devam edegelmiştir. Ayrıca, insanın vücudundaki 

tüm maddelerin topraktan alındığı anlamına da gelebilir. 
Gerçekten de insan hayat' doğumdan ölüme kadar, topraktan 

meydana gelen ürünlere dayanır. Sözgelimi et, sebze, meyve tüm gı¬ 
dalar su ile toprağın bileşimiyle oluşurlar. 

özetle; şayet bu toprak verimsiz ot aydı, insanın hayatta kalması 

mümkün olmazdı. Çünkü insanin hayatta kalmasını bu toprak sağ¬ 
lamaktadır. O halde ölümünden sonra insan, venlden diriltmek ni- 

* 

çin mümkün olmasın? 

10. Yani, kafirler “öldükten sonra yeniden diril ceğiz, mahkeme 
kurulacak, cennet ve cehennem olacak" şeklinde sözler sarfettiğin- 
den dolayı Hz. Peygamber (s.a) için “büyülenmiş gibi konuşuyor” di¬ 
yorlardı. 

11. Allah herşeye kadirdir, ölürsünüz ve sîzleri d hediği zaman di¬ 
riltir. Sîzler Onun kanşısında aciz ve çaresizsiniz 
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19 İşte o, yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir; artık kendileri (diriltilmiş 

olarak) bakıp durmaktadırlar.12 
20 Derler ki: "Eyvahlar bize; bu, din günüdür." 
21 "Bu, sizin yalanlamakta13 olduğunuz (mü’mini kâfirden, haklıyı 

haksızdan) ayırma günüdür." 
22 "Zulmetmekte olanları,14 eşlerini15 ve tapmakta olduklarım biı 

araya getirip toplayın." 
23 "Allah'tan başka (taptıklarını);16 artık onları cehennemin yoluna 

yöneltip götürün." 
24 "Ve onlan durdurup-tutuklayın, çünkü onlar, sorguya çekilecek¬ 

lerdir." 
25 (Onlara seslenilir:) "Ne oluyor size, birbirinizle (dünyaya olduğu 

gibi) yardımlaşmıyorsunuz?" 

26 Hayır, bugün onlar teslim olmuşlardır.17 

AÇIKLAMA 

12. Yani, “Vakit geldiğinde herkesin ayağa kalkması için, Allah m 
emri (bir ses) yeterlidir. ” Burada ölümden sonraki diriliş tablosu şöy¬ 
le çizilmiştir. Adeta tüm insanlık başlangıçtan, tâ kıyamete kadar 
sürekli uyumaktadır ve kendilerine yapılan bir çağrıdan sonra he¬ 
men ayağa kalkacaklardır. 

13. Muhtemelen ya müminler onlara hatırlatmaktadırlar, ya da bu 
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meleklerin bir sözünden ibarettir veya haşr meydanının manzara¬ 
ları bunları akla getirmektedir ya da bir süre sonra kendi kendilerine 
anlamsızca şöyle söylemiş olabilirler: “Vah halimize tüm hayatımız 
boyunca, yalanlayıp, inkâr ettiğimiz kıyamet günü ile şimdi karşı¬ 

laştık.” 
14. “Zalimler” ifadesi sadece başkalarına zulmeden kimseleri de¬ 

ğil, Allah'a karşı gelip, isyan eden herkesi kapsamaktadır. 
15. “Eşleri" ifadesiyle, kendileriyle birlikte isyan ettikleri hanımları 

da kastediliyor olabilir veya bu ifadeden tüm asilerin, birlikte bu su¬ 
çu işleyen kimselerin gruplar halinde bulunacağı manası da anlaşı¬ 

labilir. 
16. Burada, biri, başkalarını Allah'a isyan ettirmek için çalışan in¬ 

sanlar ve şeytanlar, diğeri, müşriklerin taptıkları ağaçlardan ve taş¬ 
lardan putlar olmak üzere mabudun her iki türü de kastolunu- 

yor. 
Birinci anlamdaki ma'budlar, asilerdir ve cehenneme girecekler¬ 

dir. İkinci anlamdaki ma'budlar ise, “Kendilerine tapanlar onların 
ne kadar zavallı olduklarını görsünler ve taptıkları saçmalıktan 
utansınlar" diye hep birlikte cehenneme sevk edileceklerdir. Bir de 
bunların dışında bazı cahillerin kendilerine yaptıkları ma'budlar 
vardır. Ancak ma'bud edinilen bu kimseler hayatları boyunca şirke 
karşı çıkmış ve insanları tevhide davet etmiş olan peygamberler, ve¬ 
liler ve hatta meleklerdir. Elbette bunlar, diğer ma'budlar gibi kendi¬ 
lerine tapanlarla birlikte cehenneme sevk edilmeyeceklerdir. 

17. Burada ilk cümle ile sadece asi ve mücrimlere hitap edilirken, 
ikinci cümleyle umuma hitap edilmekte ve sonuçta ortaya şöyle bir 
manzara çıkmaktadır. “Orada bu günün isyan eden müstekbirleri 

çaresizlik içindedirler ve hiç ses çıkarmadan, karşı koymadan ce¬ 
henneme sevk edilmektedirler. Örneğin ekselanslar (!), hizmetçileri¬ 
nin gözleri önünde götürülürken, dünyanın o ünlü fatih ve diktatör¬ 

leri rezil bir halde sürüklenmekte ve onlarrn bu haline askerleri bile 
gülmektedirler. Sahte şeyhler, mahatmalar ve kutsal pederler, reza¬ 
let içinde yüzerlerken bu, müridlerinin hiç birinin umrunda bile ol¬ 

maz. Yine liderler, önderler çaresizlik içinde cehenneme giderken, 
dünyada arkalarından koşup alkışlayanlar, onların yüzlerine bile 
bakmamaktadırlar. Hatta, sevgilileri için ölümü bile göze alan aşık¬ 
lar, orada sevgililerin haline hiç aldırmazlar." Böyle bir manzaranın 

çizilmesinin amacı, insanoğlunun dünyada Allah'ın dışında kurdu¬ 
ğu tüm ilişkilerinin kopacağmın vurgulanmak istenmesidir. Çünkü 
dünyada şımank olanların, kibirlenenlerin orada bu hallerinden 

eser bile kalmayacaktır. 
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27 Kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar: 
28 "Gerçekten sizler bize sağdan (sağ duyudan ve haktan) yana gelip 

yanaşıyordunuz"18 derler. 
29 (Diğerleri de:) "Hayır" derler. "Zaten sîzler mü’min olanlar değil¬ 

diniz." 
30 "Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı biç bir gücümüz yoktu; hayır, siz 

(kendiniz) azgın bir kavimdiniz." 
31 "Böylece Rabbimizin sözü (yıkım ve azab va'di) üzerimize hak ol¬ 

du. Hiç tartışmasız, (azabı) tadıcılanz." 
32 "Evet, biz sizi azdırdık, çünkü biz de azgın kimselerdik."19 
33 Artık o gün onlar azabda ortaktırlar.20 
34 Doğrusu biz, suçlu-güı ahkârlara böyle yapanz. 
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35 Çünkü onlara: "Allah'tan başka ilah yoktur" denildiği zaman, bü¬ 
yüklük taslarlardı. 

36 Ve derlerdi ki: "Biz, ünlenmiş bir şair için ilahlarımızı terk mi ede¬ 

ceğiz?" 
37 Hayır, o, hakkı getirmiş ve gönderilen (peygamber)leri de doğrula¬ 

mıştı.21 
38 Hiç tartışmasız, siz, acıklı azabı tadıcılarsınız." 
39 Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla cezalanmayacaksınız. 
40 Ancak muhlis olan kular başka. 

41 îşte onlar; onlar için bilinen bir nzık vardır.22 

AÇIKLAMA 

18. Yani, “Sîzler bize sağ tarafımızdan yaklaşırdınız.” Arapça'da bu 
ifadenin bir kaç şekilde anlaşılması mümkündür. Şayet ifadeyi 
“kuvvet" anlamında ele alırsak ayet, “O zamanlar biz güçsüzdük, siz- 
ler galiptiniz ve bizleri dalâlete sizler götürdünüz” şeklinde yorumla¬ 
nabilir. Fakat “iyilik" anlamında ele alırsak, ayet, “Siz çağırdığınız 
yolun İyilik olduğunu söylediniz. Biz de size güvenerek, dalâlete düş¬ 
tük” şeklinde de yorumlanabilir. Ancak “yemin” anlamında kabul 

edersek, o takdirde de âyet, “Siz yolunuzun doğru olduğuna yemin 
ettiniz. Biz de inandık” şeklinde anlaşılır. 

19. izah için bkz. Sebe an: 51-53. 

20. Yani, dalâlete götürenlerle götürülenler hep birlikte aynı azaba 
çarptırılacaklardır. Müridlerin “Biz kandırıldık" şeklindeki mazeret¬ 

leri kabul olunmazken, şeyhlerin “biz onlan saptırmadık, onlar za¬ 
ten dalâlette idiler" şeklindeki mazeretleri de kabul olunmayacak¬ 
tır. 

21. “Peygamberleri tasdik etmek” ifadesi üç anlamı da içerir ve bu¬ 

rada üçü de kastedilmiştir: Birincisi, Rasûlullah (s.a) kendisinden 
önceki peygamberleri reddetmediği için, o peygamberlerin ümmetle¬ 
rinin onu reddetmelerinin makul bir açıklaması yoktur. Üstelik Hz. 
Muhammed (a.s) kendisinden önce gelen tüm peygamberleri de tas¬ 
dik etmiştir. İkincisi, Hz. Muhammed (s.a) yeni birşey söylemiyor, bi¬ 
lakis tüm peygamberlerin tâ baştan beri taşıdıkları mesajı aktarıyor¬ 

du. Üçüncüsü daha önceki peygamberlerin işaret ettikleri tüm özel¬ 
likler (alâmetler) Rasûlullah'da (s.a) bulunmaktaydı. 

22. Yani, nzk kendisi hakkında hiç kimsenin şüphe duyamayacağı 
şekilde, her yönüyle açıklanmıştır ve bu nzk onlara sürekli verile¬ 
cektir. 
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42 Çeşitli-meyveler.23 Onlar ikram görenlerdir. 
43 Nimetlerle donatılmış (naim) cennetlerde. 
44 Birbirlerine karşı, tahtlar üzerinde (otururlar). 

45 Kaynaktan24 (doldurulmuş) kadehlerle çevrelerine dolaşılır.25 
46 Bembeyaz, içenlere lezzet (veren bir içki).26 

47 Onda ne bir gaile vardır, ne de kendilerinden geçip, akılları çeli- 
nir.27 

48 Ve yanlarında bakışlarını28 yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü ka¬ 
dınlar vardır.29 

AÇIKLAMA 

23. Burada, cennetteki nimetlerin beslenmek için olmayıp, sadece 
lezzet için verileceği şeklinde ince bir ima vardır. Bu nimetler dünya¬ 

daki normal gıdalar gibi olmayacaktır. Çünkü cennette açlık gibi bir 
duygu bulunmayacaktır. İşte bu yüzden oradaki gıdalar “meyvalar" 
olarak ifade edilmiştir ve bu, bir gıdadan ziyade lezzete işaret etmek¬ 
tedir. 

24. Ayette, “içki”nin niteliği açıklanmamış, sadece “kâse" ifadesi 
kullanılmıştır. Kâse ise Arapça'da yalnızca şarap ile ilgili olarak kul¬ 
lanılır. Şayet kabın içinde şarabın dışında başka bir sıvı, meselâ su 
veya süt bulunuyorsa, o kap “kâse” şeklinde ifade edilmez. 

25. Bu içki dünyadaki içkiler gibi çürümüş meyva ve arpadan ya¬ 
pılmamıştır. Oradaki içki nehir ve çeşmelerden akacaktır. Nitekim 
bu husus Muhammed Suresinde “İçkiler nehirlerden akacak ve 
içenlere lezzet verecek" şeklinde açıklanmıştır. 
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26. Her ne kadar kadehleri dolaştıranların kimliği burada bildiril¬ 

memiş ise de. Kuranm diğer bölümlerinde bu husus açıklığa kavuş¬ 

turulmuştur. 

“Kendilerine ait, sedefle saklı inci gibi civanlar dolaşır çevrelerin¬ 

de” (Tur: 24) 

“Çevrelerinde öyle ölümsüz gençler dolaşır ki, onları görsen saçıl¬ 

mış inci sanırsın.” (İnsan: 19) 

Aynca bu hususu izah sadedinde, Hz. Enes ve Semire b. Cün- 
düb'den rivayet edilen bir hadis vardır. Rasûlullah (s.a) “müşriklerin 

çocukları cennette hizmet edeceklerdir” diye buyurmuştur. (Ebu 

Davud, Tayalisî, Taberanî ve Bezzar). Bu rivayet senet itibarıyla zayıf 

olmasına rağmen, birçok hadisten, rüştüne ermemiş çocukların 

cennete gireceklerini öğrenmekteyiz. Ayrıca yukarıdaki hadisten 

anne ve babası cennette olan çocukların, mutlu olabilmeleri için on¬ 

larla birlikte cennette bulunacaklarını anlamaktayız. Dolayısıyla 

anne ve babası cehenneme giden çocukların cennet ehline hizmet et¬ 

meleri oldukça makuldür. (Ayrıntı için bkz. Fethu'l-Bari, Umdetu'l 

Kari, Kitabu'l-Cenaiz, müşriklerin çocukları babı ve benim Resail ve 

Mesail adlı eserimin 3. cildi, sh: 177-187 

27. Yani, bu “içki” dünyadaki içkilerde bulunan iki zarardan âri 

olacaktır. Sözgelimi dünyadaki içkilerin kokusu pis, tadı acı olur ve 

içildikten sonra mideyi etkilerler. Daha sonra beyine de tesir eder ve 

baş döndürürler, sonunda karaciğerin işleyişini bozarak, vücudu 

hasta yaparlar. Hatta sarhoşluk etkisini kaybettikten sonra bile in¬ 

san sersemleşir. İşte bunlar bedenî zararlardır. İkincisi, insanlar iç¬ 

ki içtikten sonra aldıkları alkolün etkisiyle ağızlarına geleni hiç dü¬ 

şünmeden söylerler. Bu da içkinin akıl üzerindeki tahribidir. İnsan¬ 

lar bu zararlara sırf zevk alabilmek uğruna katlanmaktadırlar. An: 

cak cennetteki içkinin “berrak, içenlere lezzet veren” bir özellik taşı¬ 

masına rağmen, dünyadaki içkiler gibi zararlar ihtiva etmeyeceği 

bildirilmiştir. 

28. Yani, kendi kocasından başkasına bakmaz. 

29. Bu kızların büluğa ermeden ölmüş olmaları, anne ve babalan 

ise cennete girmediği için, aynı (öldüğü) yaşta bırakılarak cennete 

“huri” olarak gönderilmeleri ihtimal dahilindedir. Tıpkı erkek çocuk¬ 

ların aynı yaşta kalarak cennette “huddam" olarak hizmet edecekleri 

gibi, bu kızlarda pekala aym şekilde cennette bulunup hizmet edebi¬ 

lirler Er doğr. sunu A'lah bilin 
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49 Sanki onlar, saklı bir yumurta gibi (çarpıcı v#» Pürüzsüz). 30 

50 Böyleyken, kimi kimine yönelmiş olarak, birbirlerine soruyor¬ 
lar: 

51 Onlardan bir sözcü der ki: "Benim bir yakınım vardı." 
52 "Der ki: -Sen de gerçekten (dirilişi) doğrulayanlardan mısın?"31 

53 "Bizler öldüğümüz, toprak ve kemikler olduğumuzda mı, gerçek¬ 
ten biz mi (yeniden diriltilip sonra da) sorguya çekilecekmişiz?" 

54 (Konuşan yanındakilere) Der ki: "Sizler (onun şimdi ne durumda 
olduğunu) biliyor musunuz?" 

55 Derken, bakıverdi, onu 'çılgınca yanan ateşin' tam ortasında gör¬ 
dü. 

56 Dedi ki: "Andolsun Allah'a, neredeyse beni de ( şu bulunduğun 
yere) düşürecektin." 
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57 "Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, muhakkak ben de (azab yerine 
getirilip) hazır bulundurulanlardan olacaktım."32 

58 "Nasıl, biz ölecek olanlar değil iniymişiz?" 
59 "Yalnızca birinci ölümümüzden başka (öyle mi)? Ve biz azaba uğ¬ 

ratılacak olanlar da değil miymişiz; (öyle mi)?"33 

60 Hiç şüphe yok, bu, asıl büyük 'kurtuluş ve mutluluğun' ta kendisi¬ 
dir. 

61 Böylece, çalışanlar da bunun bir benzeri için çalışmalıdır. 
62 Nasıl, böyle bir konaklanma mı daha hayırlı, yoksa zakkum34 ağacı 

mı? 

AÇIKLAMA 

30. Yani, onlar gizli ve saklı yumurta gibidirler. Bu ayet müfessir- 
ler tarafından çok çeşitli şekillerde yorumlanmış olmasına rağmen 
en doğrusu, Hz. Ümmü Selemeden rivayet edilen şu hadistir. Rasû- 
lullah a bu ayetin anlamı sorulduğunda o şöyle dedi: “Bunlar, yu¬ 
murtanın kabuğu ile içi arasındaki zar kadar nazik ve yumuşak ola¬ 
caklardır.” (Ibn Certr.) 

31. Yani, senin de akün çalışmıyor ve ölümden sonraki hayata ina¬ 
nacak kadar basit düşünüyorsun. 

32. Bu ifadelerden ahirette, insanların görme ve işitme melekeleri¬ 
nin çok kuvvetli olacağı anlaşılıyor. Bir kimse arada telefon ve tele¬ 
vizyon olmaksızın, belki de kilometrelerce uzaklıktaki cehennemde 
azab çekmekte olan başka bir kimseyi görüp duyabilecek ve onunla 
konuşabilecektir. 

33. Sözün gelişinden, cennet ehlinden olan tir şahsın, cehennem¬ 
deki tanıdığı ile konuşurken, tıpkı ümit ettiğinden fazlasını buldu¬ 
ğunda hayretler içinde kalarak, sevinçle kendi kendine söylenen 
kimse gibi, ağzından birkaç cümlenin çıkıverdiği anlaşılıyor. Böyle 
hallerde karşıcındaki kişiye soru sorar gibi konuşan kimse, aslında 
soru sormuyor, sadece hissettiklerini ifade ediyordur. İşte yukarıda 
da cennet ehlinden olan şahıs, cehennemdeki tanıdığıyla konuşu- 
ken aniden, “cennete girmekle ne kadar şanslı olduğunu, orada azab 
ve ölümün olmadığı, tüm dertlerinin sona ererek, ebedi bir hayata 
kavuştuğunu" düşünmüştür. İşte bu düşünceleri sonucunda ken¬ 
dini kontrol edememiş ve ağzından sözkonusu cümleler çıkmıştır. 

34. “Zakkum" bir ağaç cinsidY. Tihcme bölgesinde bulunur. Tadı 
çok acı, kokusu da çok kötüdür. Dallarım koparan kimsenin ellerine 
ve bedenine ağaçtan çıkan sıvı bulaştığı takdü de, o kimse bir çeşit 
deri hastalığına yakalanır. Bu ağacın Hindis m da “Tor" diye bilinen 
ağaçla aynı olması muhtemeldir. 
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63 Doğrusu biz, onu kâfirler için bir fitne35 (bir imtihan konusu) kıl¬ 
dık. 

64 Şüphesiz o, 'çılgınca yanan ateşin' dibinde bitip çıkar. 
65 Onun tomurcukları, şeytanların başlan36 gibidir. 
66 Artık hiç tartışmasız, onlar, ondan yiyecekler, böylelikle kannlan- 

nı da ondan dolduracaklar. 
67 Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su karıştırılmış bir içki¬ 

leri de vardır. 

68 Sonra onların dönecekler yer, elbette (yine) çılgınca yanan ateş¬ 
tir.37 

69 Çünkü onlar, atalannı da sapık kimseler olarak bulmuşlardı. 
70 Kendileri de onların izleri üzerinde koşturup-duruyorlardı.38 

71 Andolsun, onıardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı. 
72 Andolsun, biz onlara uyancı-korkutucular göndermiştik. 
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73 Uyanlıp-korkutulanlann nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. 
74 Ancak muhlis olan kullar başka. 
75 Andolsun, Nuh bize39 (dua edip) seslenmişti de 40 ne güzel icabet 

etmiştik. 

76 Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurfcr.ruştık.41 
77 Ve onun soyunu, (dünyada) onlan baki kıldık.42 

AÇIKLAMA 

35. Kafirler bu ayeti işitir işitmez Hz. Paygamber (s.a) ile alay etmek 
için, bir fırsat daha ele geçirdiklerini sanmışlardı. Onlar şöyle diyor¬ 
lardı : “Cehennemin kavurucu ateşi içerisinde bir ağaç nasıl yetişe¬ 
bilir.” 

36. Zakkum tomurcuklarının şeytanlara benzetilmesi dolayısıyla 
bazı kimseler, şeytanlan kimsenin görmediğini öne sürebilirler. Lâ¬ 
kin bu, teşbihtir. Tıpkı güzel bir kızın periye benzetildiği veya çirkin 

bir kadımn “cadfdiye isimlendirildiği yada nuranî bir yüze sahip 
olan kimseye “melek” dendiği hatta kötü huylu bir insanın şeytana 
benzetildiği gibi... 

37. Bu ayetlerden cehennem halkının açlık ve susuzluktan kıv 
randıklannda, kendilerinin zakkum ağacının ve kaynar su akan 
çeşmelerin bulunduğu yere götürülecekleri, orada zakkumdan ye¬ 

dikten, kaynar sudan içtikten sonra tekrar geriye döndürülecekleri 
anlaşılmaktadır. 

38. Yani, bunlar atalarının yolunu tuttular ve Allah'ın verdiği aklı 
kullanmayarak, takip ettikleri yolun doğru mu, yanlış mı olduğunu 
hiç düşünmeden, bir sürü gibi yollarına devam ettiler. 

39. Bu ayetin önceki ayetlerle olan ilişkisini düşündüğümüzde, bu 
hususun niçin zikredildiğini arılarız. 

40. Bununla, Hz. Nuh'un feryadına işaret olunuyor. O uzun bir 
tebliğ döneminden sonra ümidini kesmiş ve Allah a feıyad etmişti 
:“Rabbim ben yenildim, bana yardım et.” 

41. Yani, “kavminden muhalif olanların yaptığı büyük zulümden. 
Burada ince bir işaret vardır. Hz. Nuh (a.s) kavminin zulmünden na¬ 

sıl kurtarılmış ise, Hz. Muhammed (s.a) ve beraberindekiler de bir 
süre sonra Mekkeli müşriklerin zulmünden kurtarılacaklardır. 

42. Bu ayet, biri, “Sadece Hz. Nuh (a.s) ve beraberindekiler kurtul¬ 

muş, kavmi ise helak olmuştur” şeklinde, diğeri de “Tüm insanlık 

helâk olmuş ve sadece Hz. Nuh (a.s)ile beraberindekiler kurtularak, 
insan nesli onlarla devam edegelmiştir." şeklinde olmak üzere iki an¬ 
lama da gelebilir. Müfessirlerin çoğunun ikinci anlamı kabul etmiş 

olmalarına rağmen, bu husus Kur an da yeterince açıklığa kavuştu¬ 
rulmuş değildir. En doğrusunu Allah bilir. 
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78 Sonra gelenler arasında da ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bırak¬ 

tık. 
79 Âlemler içinde selam olsun Nuh'a.43 
80 Gerçekten biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. 

81 Şüphesiz o, bizim mü'min olan kullaıımızdandı. 
82 Sonra diğerlerini suda-boğduk. 
83 Doğrusu İbrahim de, onun (soyunun) bir kolundandır. 
84 Hani o, Rabbine arınmış (selim) bir kalb ile gelmişti.44 
85 Hani babasına ve kavmine45 demişti ki: "Sîzler neye tapıyorsu¬ 

nuz?" 
86 "Birtakım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyor¬ 

sunuz?" 
87 "Âlemlerin Rabbi hakkındaki zanmnız46 nedir?" 

88 Sonra47 yıldızlara bir göz attı.48 
89 "Ben, doğrusu hastayım"49 dedi. 
90 Böylelikle arkalarını çevirip ondr. ı kaçmaya başladılar.50 

91 Brnun üzerine onların ilahlanna . ukulup:' Yemek yemiyor muşu¬ 
na?"51 dedi. 
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AÇIKLAMA 

43. Bu gün yeryüzünde hiç kimse Hz. Nuh'u (a.s) kötülükle an¬ 
maz. Bilakis Nuh tufanından binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen 
herkes onu hayırla yad eder. 

44. “Rabbine geldi" ifadesi ile Allah a yönelmesi, “selim bir kalb” 

ifadesiyle de salih ve temiz yani akidevî ve ahlâkî noksanlıklardan 

arınmış, şirk, küfür, şek ve şüpheden azade, isyan ve itaatsizlikten 
uzak, kendisinde eğrilik bulunmayan ve kütü niyetten, buğz ve ha- 
sedden ari bir kalb kastolunmaktadır. 

45. Hz. İbrahim'in kıssasının izahı hakkında bkz. En am an: 50- 
55, Meryem an: 26-27, Enbiya an: 51-66,Şuara an: 50-64, Ankebut 
an: 25-48. 

46. Yani, siz Allah'ı ne sanıyorsunuz? O sîzlerin taş, toprak ve 
ağaçlardan yaptığınız putlar gibi midir? Yine O nun sıfatlarının put¬ 
larınızın sıfatlarıyla bir alâkası mı var? Allah'a küstahlık yapmanıza 

rağmen, O ndan kaçıp kurtulabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? 

47. Burada özel bir olay anlatılmaktadır. İzah için bkz. Enbiya an: 
51-73, Ankebut an: 16-27. 

48. lbn Ebi Hatim, tabiinden meşhur müfessir Katade'nin “Nazra- 
ten fi en-nücum” ifadesini Arapların bir deyim olarak kullandıkları¬ 
nı söylediğini naklediyor. Nitekim lbn Kesir de aym görüşe katılmış¬ 

tır. Zaten insanın düşünürken gayri ihtiyari, bakışlarını gökyüzüne 
çevirdiği bilinen bir husustur. 

49. Bu, bazılarının görüşüne göre Hz. İbrahim'in (a.s) söylediği id¬ 
dia edilen üç yalandan birisidir. Ancak bu sözün yalan olup olmadı¬ 

ğını belirleyebilmek için, Hz. İbrahim'in (a.s) gerçekten hasta olup ol¬ 
madığını bilmek gerekir. Bu hususta kesinlikle tespit yapılamıyorsa 
eğer, hangi mantığa uyarak Hz. İbrahim'e 'a.s) “yalan söyledfdiye if¬ 
tira atabilirsiniz? (İzah için bkz. Enbiya an: 60 ve Resail ve Mesail ad¬ 
lı eserim, c.ll.sh: 35-39) 

50. Bu cümleden Hz. İbrahim'in ailesinin festivale giderken, Hz. 
İbrahim’i yanlarında götürmeyi istedikleri, ancak onun “rahatsızım 

gelemem” demesi üzerine, mazeretini kabul ederek, Hz. İbrahim'i 
(a.s) evde bıraktıkları anlaşılmaktadır. Yani, Hz. İbrahim (a.s) ger¬ 

çekten de rahatsızdır. Bu nezle gibi basit bir rahatsızlık da olabilir. 
Çünkü ailesi Hz. İbrahim'in mazeretini kabul etmiş ve gelmesinde ıs¬ 
rar etmemişlerdir. 

51. Putlar a önlerinde çeşitli yiyeceklerin bulunduğu anlaşılmak¬ 
tadır. 
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92 "Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz?" 
93 Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. 
94 Çok geçmeden (halkı) birbirine girmiş durumda kendisine yöne¬ 

lip geldiler.52 
95 Dedi ki: "Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" 
96 "Oysa sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır." 
97 Dediler ki: "Onun için (yüksekçe) bir bina inşa edin de onu çılgın¬ 

ca yanan ateşin içine atın." 
98 Böylelikle ona bir tuzak hazırlamak istediler. Oysa biz, onlan al¬ 

çaltılmışlar kıldık.53 
99 (İbrahim) Dedi ki54 "Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim;55 O, beni 

hidayete eriştirecektir." 
100 "Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk)56 armağan et." 
101 Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik.57 

AÇIKLAMA 

52. Burada kısaca zikredilen bu hadise. Enbiya Suresi nde daha 

ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Hz. İbrahim'in (a.s) kavmi, mabed- 
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lerinin içindeki putlan paramparça bir halde görünce, hemen bu işi 
kimin yaptığını araştırmaya başlamıştır. Bazılarının “İbrahim adlı 
bir genç putlarımıza karşıydı” demeleri üzerine halk, “onu yakala¬ 
yıp, getirin” diye bağrıştı ve bir grup gidip Hz. İbrahim'i yakalamış ve 
halkın önüne getirmiştir. 

53. Enbiya 69'da: “Biz de, ey ateş İbrahim'e serin ve esenlik ol de¬ 
dik.” Ankebut, 24 de ise: “Allah onu ateşten kurtardı” şeklinde buyu- 
rulmuştur. Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre, Hz. İbrahim 
(a.s) ateşe atılmış, Allah da onu ateşten kurtarmıştır. “Ona bir tuzak 
kurmak istediklerinde biz de onların tuzaklarını boşa çıkardık” aye¬ 
tinin anlamı, “Onlar İbrahim'i ateşe attılar ve Allah onu mucizeyle 
ateşten kurtararak, kafirleri yenilgiye uğrattı" şeklinde anlaşılır. Bu 
hadisenin aktarılmasıyla gözetilen amaç, Mekkeli müşriklere şu hu¬ 
susun anlatılmasıdır: “Sizler Hz. İbrahim'in (a.s) soyuna mensup ol¬ 
makla övünüyorsunuz. Ancak Hz. İbrahim'in (a.s) yolu, Hz. Muham- 
med'in (s.a) sizleri çağırmakta oluduğu yolun aynısıdır. Şayet sizler 
onu yenilgiye uğratmak için başvurduğunuz çeşitli hilelere devam 
ederseniz, Hz. İbrahim'in (a. s) kavmi gibi sîzlerde en sonunda yenil¬ 
giye uğrarsınız." 

54. Yani, Hz. İbrahim (a.s) bu sözü, ateşten mucize kabilinden 
kurtulduktan sonra ülkesini terkettiği sırada söylemiştir. 

55. Bu ifade şu anlama gelin “Ben Allah yolunda hizmet ediyorum. 
Ve benim kavmim, sırf Allah yolunda yürümek istediğimden dolayı 
bana düşman oldu. Ben de şimdi Allah'a teslim oldum ve O na hicret 
ediyorum. Benim hedefimi belirleyen ve bana yol gösteren O'dur. O 
beni nereye götürürse, ben oraya gideceğim.” 

56. Bu duadan, Hz. İbrahim'in (a.s) o dönemde daha çocuğu olma¬ 
dığı anlaşılıyor. Yanında sadece hanımı ve yeğeni Hz. Lût (a.s) vardı. 
O da doğal olarak “bana hicret esnasmda teselli olması için bir çocuk 
ihsan et" diye Allah'a dua etmiştir. 

57. Bu ifadeden Allah Teâlâ’nın, Hz. İbrahim'e (a. s) hemen müjde 
verdiği şeklinde bir anlam çıkartmak doğru olmaz. Nitekim, “ihtiyar¬ 
lık çağımda bana İsmail ve Ishak'ı lütfeden Allah’a hamdolsun. Şüp¬ 
hesiz Rabbim duayı işitendir.” (İbrahim. 39) ayetinden de anlaşıla¬ 
cağı üzere, Hz. İbrahim'in dua ettiği zaman ile kendisine müjde veril¬ 
diği zaman arasında yıllarca mesafe vardır. Kitab-ı Mukaddes te, Hz. 
İsmail doğduğunda Hz. İbrahim (a.s) 86, (Tekvin: 16:16), Hz. lshak 
doğduğunda ise 100 yaşında olduğu yazılıdır. (Tekvin 21:5) 
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102 Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek çağa erişince (tbrahim 
ona): "Oğlum" dedi. "Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorksm görü¬ 
yordum.58 Bir bak, sen ne düşünüyorsun."39 (Oğlu İsmail) Dedi kı: "Ba¬ 

bacığım, emrolunduğuıı şeyi yap.60 tnşaallah, beni sabredenlerden bula¬ 
caksın." 

103 Sonunda ikisi de { ,llah'ın emrine ve takdirene) teslim olup (ba¬ 
bası, İsmail'i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı;61 

104 Biz ona: "Ey İbrahim" diye seslendik.62 
105 "Gerçekten sen, rüyayı doğruladın.63 Hiç şüphesiz biz, ihsanda 

bulunanları böyle ödüllendiririz."64 
106 Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı.65 

AÇIKLAMA 

58. Hz. İbrahim (a.s) rüyasında oğlun» , kurban etmiş olduğunu de¬ 
ğil. kurban etmek üzereyken görmüştür. Ancak o oğlunu kurban et¬ 
miş olarak gördüğünü sanmış ve bu niyetle onu kesmeye karar ver¬ 
miştir. Bu nokta 105. ayeti* dalla da açıklığa kavuşturulmuştur: “ 
Sen rüyayı doğruladın. İşte biz güzel davrananları böyle mükâfat¬ 
landırırız." 

59. Hz. İbrahim'in (a.s) oğluna, gördüğü rüya ile ilgili düşüncesini 
sormasının nedeni, onun iznini almak değil, sadece Allah'ın kendisi¬ 
ne daha önce müjdelediği evladm salih' olup olmadığını öğrenmekti. 
Nitekim bilindiği gibi o daha önceden Allah tan salih bir evlad iste- 
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mis ve Allah da ona salih bir evlad ihsan ettiğini müjdelemişti. Ço¬ 
cuk, Allah rızası için canını feda etmeye hazır olduğu takdirde, Hz. 
İbrahim'in duasının kabul edildiği ve Hz. İsmail'in sadece sül. i ola¬ 
rak değil, ahlâk ve şahsiyet açısından da onun oğlu olduğu anlaşıla¬ 
caktı. 

60. Bu ifadeler, Hz. İsmail'in, babasının rüyasında gördüklerini 
sadece bir rüya olarak değil, Allah'ın vahyi ve bir. emri olarak telakki 
ettiğini gösteriyor. Hz. İsmail'in bu düşüncesi doğru olmasaydı eğer, 
pekâlâ Hz. İbrahim (a.s) bunun Allah'ın emri derecesinde bir rüya ol¬ 
madığım söyleyebilir ve aynca Allah Teâlâ da vahiy göndererek du¬ 
rumu açıklığa kavuşturabilirdi. Fakat burada böyle bir işaret yok¬ 
tur. İşte bu nedenden ötürü İslâm'da peygamberlerin rüyalarının bir 
çeşit vahiy olduğuna inanılır. Aksi varid olsaydı, Allah, Hz. İbrphim'i 
(a.s) ikaz eder, yanlış anlamayı düzeltir ve Kur an da böylesine yanlış 
bir a ılayışın oluşmasına izin vermezdi. 

61. Hz. İbrahim (a.s) oğlunu kurban edeceği sırada, onu sırt üstü 
değil de, yüzükoyun yatırmasının nedeni, oğlunun yüz ifadesini gö¬ 
rüp, baba sevgi ve şefkatinin ağır basması dolayısıyla Allah'ın emrini 
yerine getirmeme korkusuydu. 

62. Bir grup nahiv alimi ayette geçen “ve” edatının “sonra” anlamı¬ 
na geldiğim ileri sürerken, bir grup da, olayın okuyucunun zihninde 
canlanmasını sağlamak için “tam o esnada” anlamında kullanıldığı¬ 
nı söylemişlerdir. “Allah yaşlı bir insana, ömrünün son demlerinde 
bir oğul ihsan ediyor ve büyüdüğünde yaşlı baba biricik oğlunu yü¬ 
zükoyun yere yatırarak, elinde bıçak Allah rızası için kesmek üzere 
öylece duruyor.” İşte bu manzara Allah’ın engin rahmetini kimbilir 
nasıl coşturmuş ve bu baba ile oğula Allah ne kadar şefkat beslemiş¬ 
tir? İnsanın bunu kelimelerle ifade etmeye gücü yetmez. Olsa olsa 
tasavvur edebilir ancak. 

63. Yani, “Biz sana rüyanda oğlunu kurban ettiğini değil, kurban 
etmek üzere iken göstermiştik. Ve sen onu kesmek için hazırlandı¬ 
ğında, rüyan doğrulandı. Zaten asıl maksat da buydu. Sonuçta sen 
sadakatini ispatlamak suretiyle, imtihanı başarıyla geçtin.” 

64. Yani, “ Biz ihsanda bulunanları (muhsinleri) işte böyle mükâ¬ 
fatlandırır, onu sıkıntı ve çilelerden geçirmek suretiyle imtihan eder, 
tereddütleri varsa, giderir ve böylece derecelerini yükseltiriz. İşte sen 
de oğlunu kurban etmeyi göze aldığın için, hem oğlunu kurtardık, 
hem de derecenizi yükselttik." 

65. Yani, “maksat senin oğlunun canını °imak değildi. Maksat, Al¬ 
lah'tan başka hiçbir şeyin sana daha sevgili olmadığını ortaya çıkar¬ 
mak için, seni imtihan etmekti.” 
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107 Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik.66 
108 Sonra gelenler arasında da ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bırak¬ 

tık. 
109 İbrahim’e selam olsun. 

110 Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. 
111 Şüphesiz o, bizim mü’min olan kullanmızdandır. 
112 Biz ona, salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. 

113 Ona da, İshak'a da bereketler verdik.67 İkisinin soyundan, ihsan¬ 
da bulunan (muhsin olan) da var, açıkça kendi nefsine zulmetmekte olan 

da.68 

AÇIKLAMA 

66. "Büyük bir kurbanlık" ifadesi ile Kitab-ı Mukaddes e göre de Isl- 
âmi kaynaklara göre de, Allah ın bir melek vasıtasıyla Hz. İbrahim’e 
oğlunun yerine kurban etmesi için gönderdiği “koç” kastedümekte- 
dir. "Büyük bir kurbanlık" denmesinin nedeni ise, onun Hz. İbra¬ 
him’in hatın için gönderilmesi ve sabırlı, fedakâr oğlunun canının 
bedeli için bir fidye olmasıdır. Bu yüzden Allah, Hz. İbrahim’in o em¬ 
sali düşünülemeyen kurban niyetini, bu koç ile yerine getirmesini 
istemiştir. Bunun yanısıra “Büyük bir kurbanlık” denmesinin diğer 
bir nedeni de Hz. İbrahim'in sünnetinin kıyamete kadar sürmesi ve 
müminlerin tarih boyunca, o teslimiyet olayını, hayvanlan kurban 
etmek suretiyle canlı tutmâlannm istenmesidir. 

67. Hadisenin bu bölümünle, Hz. İbrahim’in cö?ü dilen oğlunun 
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hangisi olduğu sorusu ile karşı karşıyayız. öncelikle Kitab-ı Mukad- 
des'e şöyle bir bakalım: “Allah İbrahim'i imtihan etti ve dedi ki: “Ey 
İbrahim! Tek ve yegâne sevdiğin oğlun İshak'ı yanına alarak Merish 
ülkesine git ve orada benim göstereceğim dağlardan birinde onu 
kurban et." (Doğuş, 22:12} 

Bu satırlarda dikkate değer iki nokta vardır. Birincisi, kurban edi¬ 
lecek evladın, Hz. Ishak olduğu belirtilmiştir. İkincisi, bu çocuğun 
Hz. İbrahim’in tek evladı olduğu söylenmiştir. Oysa bizzat Kitab-ı 
Mukaddes'in diğer yerlerinden bu sözlerin tamamıyla yanlış olduğu 
anlaşılıyor. Meselâ Kitab-ı Mukaddes'in şu paragrafına bakalım: 

“Ve İbrahim’in zevcesi Sârâ'nın hiçbir çocuğu yoktu. O'nun Mı¬ 
sırlı bir hizmetçisi vardı. Adı Hacer idi. Sârâ, İbrahim’e dedi ki: “Bak 
Allah beni çocuk sahibi olmaktan mahrum etmiştir. Onun İçir sen 
benim hizmetçinin yanma git. Belki böylece evimiz neş e ile dolar.” 
Ve İbrahim Sârânın dediğini yaptı. Ve İbrahim Ken an ülkesinde 10 
seneden beri kalıyordu ve işte o sıralarda kansı Sârâ kendi hizmetçi¬ 
sini ona verdi ki onun kansı olsun. Ve o Hacer’in yanına gitti ve o ha¬ 
mile kaldı."(Doğuş: 16:1 -3) 

“Allah meleği, ona dedi ki: “Sen hamilesin ve sen bir erkek çocuğu 
dünyaya getireceksin, adını İsmail koy." (Doğuş 16:11) 

“İbrahim ve Hacer'den İsmail doğduğu zaman İbrahim 86 yaşın¬ 
daydı.” (Doğuş: 16:16) 

“Ve Allah İbrahim'e dedi ki, senin karın olacak Sârâ’dan da sana 
bir erkek çocuk bahşedeceğim. Admı Ishak koyarsın... O gelecek yıl 
aynı tarihte Sâradan doğacaktır... O zaman İbrahim, oğlu İsmail'i ve 
evin diğer erkeklerini yanma aldı ve aynı gün Allah'ın emriyle onlan 
sünnet etti. İbrahim 99 yaşında sünnet oldu. İsmail ise sünnet oldu¬ 
ğu zaman 13 yaşındaydı.” (Doğuş: 17:15-25) 

“Ve oğlu Ishak doğduğu zaman İbrahim 100 yaşında idi. (Do¬ 
ğuş^ 1:5) 

Bu ifadeler ile Kitab-ı Mukaddes'in içine düştüğü çelişki kendili¬ 
ğinden ortaya çıkıyor. Şöyle ki, 14 yaşma kadar Hz. İbrahim'den tek 
evladının kurban edilmesini istemişse, o İsmail olmalıdır. Yok eğer 
Allah, Hz. lshak'ın kurban edilmesini istemişse, o zaman onun Hz. 
İbrahim'in tek evlâdı olduğunu söylemek yanlış olur. 

Bu hususda Islâm kaynaklarında da derin ihtilaflar vardır. Mü- 
fessirlerin bir bölümünün sahabeler ve tabiilerden naklettikleri ha¬ 
dislere göre kurban edilmesi emrolunan çocuk Hz. lshak'dı. Bu 
grupta şu isimler yer almaktadır: 

Hz. Ömer, Hz. Ali, Kz. Abdullah b. Mes'ud, Hz. Abbas b. Abdul- 
muttalib, K~. Abdullah b. Abbs «. Hz. Ebu Hu-eyre, Katâde, tkrime, 
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Haşan Basri, Saıd b. Cübeyr, Mücahid, Şâ'bî, Mesrıık, Mekhûl, 
Zuhri, Atâ, Mukâtil, Süddî, Ka'b'ul-Ahbar, Zeyd b. Eşlem. 

ikinci grupta yer alanlar ise, kurban edilmesi emrolunan çocuğun 
Hz. İsmail olduğunu savunuyorlardı ki, bunlar şöyle sıralanabilir 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Abdullah b. Ömer, Hz. Abdullah b. Abbas, 
Hz. Ebu Hureyre, Hz. Muaviye, Hz. lkrime, Hz. Mücahid. Hz. Yusuf 
b. Mehren, Hz. Haşan Basri, Hz. Muhammed b. Ka'b el-Kurzî. Şâ'bî, 
Hz. Said b. Müseyyeb, Dahhâk, Hz. Muhammed b. Ali b. I öseyin 
(İmam Muhammed el-Bâkır), Hz. Rebî b. Enes ve Hz. İmam Aljned l 
Hanbel v.s. 

Bu iki listeyi birbiriyle karşılaştmnca bazı isimlerin müşterek ol ¬ 
duğunu görürüz. Yani aynı zat'ın değişik hadisler naklettiği belirtil¬ 
miştir. Meselâ, lkrime'nin Abdullah b. Abbas'dan naklettiği hadise 
göre kurban edilmesi emrolunan çocuk Hz. îshak'tı. Fakat Atâ b. Ebi 
Rebâhın yine Hz. Abdullah b. Abbas tan naklettiği hadis şöyledir: 
“Yahudiler, kurban edilmesi istenilen çocuğun İshak olduğunu id¬ 
dia ediyorlar. Ama Yahudiler yalan söylemektedir." Aynı şekilde Ha¬ 
şan Basri'ntn, Hz. İshak in “zebih" (Allah yolunda kurban edilen) ol¬ 
duğuna dair bildiği bir hadis var. Fakat, Amr b. Ubeyd'in ifadesine 
göre, Haşan Basri, Hz. İsmail'in zebih olduğu konusunda hiç tered¬ 
düt etmiyordu. 

Hadisler ve tefsirlerde bu konuda ortaya çıkan anlaşmazlık, gayet 
doğal olarak ulema ve fakihlerin de iki ayn kampa bölünmesine yol 
açmıştır. Nitekim, İbn Cerir ile Kâdı lyâz v.s reylerini kesinlikle Hz. 
İshak lehine vermişlerdir. İbn Kesir gibi alimler ise kesinlikle Hz. İs¬ 
mail'in zebih olduğuna karar vermişlerdir. Fakat Celalettin Suyuti 
gibi alimler de ortada kalmış ve kesin bir tavır takınmaktan kaçın¬ 
mışlardır. Fakat elimizdeki bütün kaynaklan bilimsel ve objektif şe¬ 
kilde değerlendirecek olursak “zebih"in, Hz. İsmail olduğuna karar 
verebiliriz. Bu hususta şu delilleri öne sürebiliriz. 

1) Saffat Suresi nde, Hz. İbrahim'in anayurdundan aynlırken Al¬ 
lahtan kendisine salih bir evlat ihsan etmesini istediği belirtilmiştir. 
Buna cevap olarak, Allah kendisine halim (uysal ve mütevazi) bir ev¬ 
lat bahşedeceğini müjdelemiştir Olaylann gelişmesi, Hz. İbrahim'in 
o an içinde bulunduğu şartlar ve konuşma tarzı, Hz. İbrahim'in dua¬ 
sını evlatsız olduğu bir sırada yaptığım gösteriyor. Müjdelenen çocu¬ 
ğun da onun ilk erkek çocuğu olduğu anlaşılıyor. Aynca surenin dili, 
Üslûbu ve hadisenin mahiyeti aynı çocuğun delikanlılık çağına gel¬ 
diği zaman Hz. İbrahim'in onu Allah’ın arzusuna göre kurban etme¬ 
ye karar verdiğini de gösteriyor. Böylece, Hz. İbrahim'in ilk evladının 
Hz. İsmail olduğu kesinlikle ortaya çıkıyor. Buna ilaveten Kur'an-ı 
Kerim de Hz. İbrahim'in iki oğlundan bahsedilirken, isimleri de sıra 
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ile anılmıştır: “Bana ihtiyarlığımda İsmail ve lshâkı bahşeden Al¬ 
lah'a hamdedirm.” (İbrahim: 39) 

2) Kur'an-ı Kerim de Hz. İshâk'ın doğacağma dair verilen müjdede 
kendisi için “ilim sahibi" (Zariyat: 28) kelimesi kullanılmıştır. Hicr 
Suresi nde de şöyle denilmiştir. “Biz seni alim bir evlad ile müjdeliyo¬ 
ruz. "(53). Fakat Sâffât Suresi nde müjdelenen çocuğun “halim" (uy¬ 
sal, mütevazi) olduğu beyan edilmiştir. Demek ki, her iki çocuk ayrı 
ayn huy ve karaktere sahiptiler. Hz. İsmail'in karakterinin belirgin 
özelliğinin “halım" olduğu anlaşıldıktan sonra, kurban edilmesi em¬ 
min n an çocuğun Hz. İsmail'den başka birisinin olmadığı da sanım 
anlaşılmış olacaktır. Zira, Hz. İbrahim tarafından kurban edilmesi 
istenen çocuğun âlim değil, halım olduğu Kur'an-ı Kerim de belirtil¬ 
miştir. Aynca halım olan ilk çocuk ancak delikanlılık çağma yak¬ 
laştığı zaman âlim olan ikinci çocuk doğmuştu. İkinci çocuğun doğa¬ 
cağma dair müjde de ancak kurban vakasından sonra verildiğine gö¬ 
re, kurbanlık muhakkak Hz. İsmail di. 

3) Kur'an-ı Kerim de, Hz. İshâk'm doğacağma ilişkin müjde veri- 
’irken İshâk'm da Yakub adında bir çocuğa sahip olacağı belirtilmiş¬ 
tir. “Ayakta duran İbrahim'in zevcesi güldü. Biz de ona lshâk ı, onun 
ardı lda da Yakub'u müjdeledik.” (Hûd: 71) 

Şimdi, Hz. İbrahim rüyasında ileride olacak bir çocuğunu boğaz- 
lerken görmüş olsaydı, Allah'ın onun gerçekten kurban edilmesini 
istediğine ihtimal vermezdi. Zira, bu çocuk kurban edildiği takdirde 
onun Yakub adında bir evladın babası olması sözkonusu olamazdı. 
Allame lbn Cerir, bu delili çürüt, lek maksadıyla diyor ki, belki de 
Hz. İbrahim rüyasını, Hz. İshâk, Yakub adında bir erkek çocuğuna 
sahip olduktan sonra görmüştü. Fakat bu çok uzak ve gülünç bir 
tahmindir. Zira, Kur'an-ı Kerim, kurban edilmesi istenen çocuğun 
“babasıyla beraber koşacak yaşa geldiği" zaman kurban edilmeye 
götürüldüğünü açık bir dille ifade ediyor. Herhangi bir önyargısı ol¬ 
mayan bir kişi bu cümleyi okuyunca kurbanlık çocuğun ancak 8-10 
veya en fazla 12-13 yaşlarında olduğunu düşünecektir. Çoluk çocuk 
sahibi bir gençten sözedilirken böyle bir ifadenin kullanılabileceği 
düşünülemez. 

4) Kur'an-ı Kerim de kurban vak asının tümü anlatıldıktan son¬ 
raki ayetlerde Hz. İbrahim'e “Peygamber olacak İshâk adında salih- 
lerden bir evladın müjdelendiği," belirtilmiştir. Bu ayetlerden de 
kurbanlık çocuğun Hz. İshâk olmadığı belli oluyor. Aksine, önce İs¬ 
mail adında başka bir çocuğun müjdelendiği ve babasıyla beraber 
koşacak yaşa geldiği zaman onun kurban edilmesinin istendiği ifade 
edilmiştir. Hz. İbrahim bu imtihandan başarıyla geçtikten sonra ona 
İshâk adında başka bir çocuk müjdelenmiş oldu. Olayların bu zinciri 
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ve sıralaması, kurbanlık çocuğun Hz. Ishâk olmadığını, aksine bu 
çocuğun lshâk'dan birkaç sene önce doğmuş olduğu açık seçik bir 
şekilde ortaya çıkarıyor. Allame lbn Cerir bu açık delili şu tezle red¬ 
dediyor: ilk önce İshâk'ın doğacağı müjdelenmişti ve o, Allah ın dileği 
üzerine ölmeye hazır olunca ona mükâfat olarak peygamberlik veri¬ 
leceği bildirilmişti. Ne var ki, lbn Cerir'in bu delili eskisinden daha da 
zayıftır. Çünkü gerçekten böyle birşey olsaydı, o zaman Allah “Ona 
salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik” yerine 
“Aynı çocuğun salihlerden bir peygamber olacağını ona müjdeledik” 
ifadesini kullanırdı. 

5) Güvenilir rivayet ve hadislere göre Hz. İsmail'in fidyesi olarak 
kurban edilen koçun boynuzu Ka be'de Abdullah b. Zübeyr (r.a) 
dönemine kadar muhafaza edilmişti. Daha sonra, Haccac b. Yusuf, 
Harem de lbn Zübeyr i kuşatıp Kabe'yi yerle bir edince bu boynuz da 
ortadan kayboldu, lbn Abbas ve Amir b. Şâ'bi bu boynuzu Ka be'de 
gördüklerini belirtiyorlar. (Bkz. lbn Kesir). Bu gösteriyor ki. Kurban 
vak ası Suriye'de değil, Mekke-i Muazzama'da vuku bulmuştu ve 
kurbanlık Hz. İsmail'di. Çünkü böyle olmasaydı, Hz. İbrahim ve Hz. 
İsmail tarafından inşa edilen Ka be de kurban vak asının bir hatırası 
olarak boynuz saklanmazdı. 

6) Arap rivayetlerine göre Araplar yüzyıllar boyu Kurban vak'ası- 
mn Mina'da meydana geldiğine inanagelmişlerdi. Ve tâ o zamandan 
başlayarak Hz. Peygamber (s.a) zamanına kadar, hacılar Mina'ya gi¬ 
dip Hz. İbrahim'in geleneğine göre kurban kesmişlerdi. Daha sonra 
Hz. Muhammed peygamberlik payesine yükselince bu geleneği İsl¬ 
âmiyet'in Hacc farizasının bir parçası haline getirdi. Bugün dahi 
Müslüman Hacılar 10 Zilhicce tarihinde kurbanlıklarını Mina'da ke¬ 
siyorlar. Geçen 4500 yıldan beri kesintisiz sürdürülen bu gelenek, 
Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğlunun Ishâk değil, İsmail ol¬ 
duğunun inkar edilmez bir kanıtıdır. Hz. İshâk'ın soyundan olduk¬ 
ları bilinen Yahudiler ile Hıristiyanlar arasında müslüman ümmeti 
gibi, bütün milletin belirli bir sürede kurban kesmesi veya bunun gi¬ 
bi Hz. İbrahim'in kurban kesmesinin bir anısı olarak sürdürülen bir 
gelenek yoktur. 

Bunlar öylesine sağlam ve inkâr edilmez delillerdir ki, bunların 
ortada bulunmasına rağmen bizzat müslümanlann bazı ileri gelen¬ 
lerinin, Hz. Ishâk'ı “zebih” (kurbanlık) olarak neden kabul ettiklerine 
hayret edilebilir. Yahudilerin böyle iftihar edilmesi gereken bir olayı, 
Hz. İsmail yerine ataları olan Hz. lsîıâk'a maletmeleri anlaşılır bir- 
şeydir. Ama müslümanlann bir grubunun bu haksızlığı kabullen¬ 
melerine ne demeli? Allame lbn Kesir bu sorunun gayet tatminkar 
cevabını meşhur tefsirinde vermiştir: 

“Gerçeği ancak Allah bilir. Fakat dikkat edildiğinde, Hz. İshâk'ın 
zebih (kurbanlık) olmasıyla ilgili bütün hadis ve rivayetlerin Ka'b'ul- 
Ahbar tarafından nakledildiği ortaya çıkar. Bu zat, Hz. Ömer döne- 
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minde müslümanhğı kabul etmişti ve Müslümanlara, Yahudi ve Hı¬ 
ristiyanların kitaplarından pasajlar okurdu. Ka'b ul-Ahbar'ın oku¬ 
duğu parçalan önceleri sadece Hz. Ömer dinlerdi, daha sonra bazı 
kimseler de bunlan dinlemeye başladılar. Böylece, Ka'b’m bazı doğ¬ 
ru, yanlış ve uydurma hikaye ve masallarını da müslümanlar dinler 
hale geldiler. Halbuki, ümümetin Kab ın bilgi hâzinesine ihtiyacı 
yoktu." 

Bu konuya Muhammed b. Ka'b Kurazı'nin bir hadisi de ışık tu¬ 
tuyor. Muhammed b. Ka'b Kurazî diyor ki; “Bir defasmda benim ya¬ 
nımda Hz. Ömer b. Abdülaziz ve bazı diğer arkadaşlar arasında “ze- 
bih"in İsmail mi, yoksa îshâk mı olduğu tartışması çıktı. Toplantıda 
daha önce Yahudi ama sonradan müslüman olan dindar bir zât da 
vardı. O dedi ki, “Ey müminlerin emiri! Vallahi billahi, zebih, Hz. İs¬ 
mail'di. Yahudiler bu gerçeği çok iyi biliyorlar, fakat Araplara karşı 
kin ve kıskançhklan olduğu için Hz. lshâk'ın zebih oluduğunu iddia 
ediyorlar." (lbn Cerir) 

Bu iki olayı biraraya getirip inceleyecek olursak, Hz. İsmail'in kur¬ 
ban oluşuyla ilgili ortaya çıkan ihtilafın Yahudilerin sinsi ve planlı 
bir propagandasının sonucu olduğunu anlayabiliriz. Müslümanlar 
başından beri ilmi konularda toleranslı davrandıkları için Yahudiler 
tarafından nakledilen rivayetleri birer tarihi gerçek olarak kabul edi¬ 
verdiler ve bunlan yeterince araştınp, ölçüp, biçip reddetmediler. 

68. Bu cümleyle Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etme kıssasının ni¬ 
çin beyan olunduğu açıklanmaktadır. Hz. İbrahim'in (a.s) iki oğlun¬ 
dan iki soy ve kavim türemiştir. Birincisi, kendilerinden dünyanın 
büyük bir bölümüne yayılmış olan iki dinin [Yahudilik ve Hıristiyan¬ 
lık) çıktığı Isralloğullandır. İkincisi ise, Hz. Ismail irı torunları olan 
Araplardır. 

Nitekim Arapların içinde oldukça önemli bir konumda bulunan ve 
Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi. Hz. İsmail'in, ataları olduğuna ve 
kendilerinin de onun dini üzerinde bulunduklarına inanıyorlardı. 
Böylece Hz. İbrahim ’in (a.s) ismi yeryüzünde bu iki oğlu sayesinde 
yükselmiş ve bu iki nesil vasıtasıyla da yayılmıştır. Oysa yeıyüzün- 
den birçok soy ve sülale geçmiş olmasına rağmen bugün onlardan 
çoğunun ismi bile bizlere intikal etmemiştir. Burada Allah Teâlâ bu 
soyun tarihçesini beyan etmek suretiyle, Hz. İbrahim'in her iki nesli¬ 
ne de, onlar Allah'a ihlasla iman etmelerinden ötürü, böyle bir şere¬ 
fin kendilerine nasip olduğunu, yaptıklan fedakârlıklarının gelecek 
nesillere bırakıldığını hatırlatmaktadır: “Atanız, Hz. İbrahim, Hz. İs¬ 
mail ve Hz. îshâk, Allah'ın muhlis kullan oldukla.ı için şerfiendiril- 
mişlerdir, yoksa tesadüfen seçilmemişlerdir. Çünkü onlar ihlaslan- 
nı isbat etmişlerdir. Şimdi ise sizler onlann torunlan olmakla övü¬ 
nüyorsunuz. Oysa sırf onlann torunlan olmakla benim nimetlerime 
layık olamazsınız. Biz en çok muhlisleri mükâfatlandırır ve zalimlere 
de hak ettikleri şekilde cezalannı veririz." 
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114 Andolşun, biz Musa'ya ve Harun'a lütufta bulunduk. 

115 Onlan ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık.69 
116 Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler onlar oldular. 

117 Ve ikisine anlatımı-açık olan kitabı verdik. 
118 Onlan dosdoğru olan yola yöneltip-ilettik. 
119 Sonra gelenler arasında da ikisine (hayırlı ve şerefli bir isim) bı¬ 

raktık. 
120 Musa’va ve Harun’a selam o’sun. 
121 Şüphesiz biz, ihsanda bulunanlan böyle ödüllendiririz. 
122 Şüphesiz ikisi, bizim mü'min olan kullanmızdandırlar. 
123 Gerçekten îlyas da, gönderilmiş (peygamber)lerdendi.70 

124 Han* kendi kavmine demişti ki: "Siz korkup sakınmaz mısı¬ 

nız?" 
125 "Siz BaTe'1 '.ıpıp da yaratıcılann en güzeli (olan Allah'ı) mı bıra¬ 

kıyorsunuz?" 
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AÇIKLAMA 

69. Yani, “Firavn ve kavminden gelen büyük bir musibetten.” 

70. Hz. îlyas, tsrailoğullanndan gelen bir peygamberdir. Kur an da 

biri burada diğeri de En am: 85 te olmak üzere iki kez anılmıştır. Gü¬ 

nümüz araştırmaları M.Ö.875 ve 850'de yaşadığını kabul ediyorlar. 

Cil'ad, kadim dönemlerde Ürdün'ün kuzey bölgesi ve Yermuk nehri¬ 

nin güneyinde bulunmaktaydı. Kitab-ı Mukaddes te Hz. Uyas ın is¬ 

mi “Ilya Tişbi” olarak zikredilmektedir. Onun kısa tarihçesi şöyle- 

dir: 
Hz. Süleyman'ın (a. s) ölümüden sonra, saltanatı, oğlu Reho- 

bam'ın beceriksizliği ve liyakatsizliği dolayısıyla ikiye parçalanmış¬ 

tır. Kudüs ve Güney Filistin, Hz. Davud'un torunlarına kalırken. Ku¬ 

zey Filistin, merkezi Şamriya olmak üzere “İsrail" adıyla müstakil bir 

devlet haline gelmiştir. Her iki devletin durumu da oldukça kötü bir 

mahiyet arzediyordu. öyle ki, İsrail devleti tâ başlangıcında bile şirk, 

putperestlik, zulüm, fısk ve fücur içindeydi. Hatta İsrail hükümdarı, 

Ahyap, Sayda (Lübnan) hükümdanmn kızı Ezbil ile evlendikten son¬ 

ra, bu fesat daha da çoğaldı. Bu müşrike kraliçenin etkisiyle kendisi 

de şirke düşen Ahyab, İsrail'de Baal Tanrısı adına mabedler, adak 

yerleri v.s. inşa ettirdi. Böylelikle Allah'ın yerine Baal Tanrısı'na ta- 

pılmaya başlanmış ve Baal Tanrısı için adak adama, kurban kesme 

adet haline gelmiştir. 

İşte böyle bir dönemde Hz. Îlyas (a.s) ortaya çıktı ve Cil ad'dan ge¬ 

lerek, “Şayet sen bu şirk üzerinde ısrar edersen Yüce Allah sana su 

vermeyecek, hatta toprağına kırağı bile düşmeyecek” diyerek hü¬ 

kümdar Ahyab ı uyardı. Sonuçta Hz. Peygamberin bu uyansı ger¬ 

çekleşmiş ve tam üç yıl hiç yağmur yağmamıştır. Bunun üzerine Ah¬ 

yab, Hz. Uyas ı bulmak için arattırmaya başlamış ve onu bulduğun¬ 

da kendisinden yağmur yağması için dua etmesini istemiştir. Hz. îl¬ 

yas dua etmeden önce şart koşarak îsrailoğullannın hepsini topla¬ 

mış ve Allah ile Baal Tannsı arasındaki farkı göstermeye çalışmıştır. 

O “Baal Tannsı'na tapanlar tannian için kurban kessinler, ben de 

Allah için kurban keseceğim. Ateş kimin kurbanına gelirse, bilinsin 

ki o hak üzeredir" dedi ve hükümdar Ahyab da bu şartı kabul etti. 

Bunun üzerine Karmal dağmda îsrailoğullanyla Baal'a tapan 850 

kişi toplandı. Sonuçta ateş Hz. îlyas in kestiği kurbana değince, Hz. 

îlyas (a.s) herkesin önünde Baal'ın sahte bir tann olduğunu ve ger- 
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çek ilahın ise sadece Allah olduğunu ve kendisini peygamber olarak 

görevlendirdiğini ispatlamış oldu. Dolayısıyla Baal tanrısına tapan¬ 

lar yenilmiş oldular ve Hz. llyas da (a.s) onlan öldürttü. Sonra yağ¬ 

mur yağması için dua etti ve tüm ülke yağmurla sulandı. 

Fakat böyle bir mucize bile Ahyab'ı bir müşrik olan karısının yıkı¬ 

cı etkisinden kurtaramadı. Kraliçe, Hz. llyas'a düşman olmuş ve 

tıpkı Baal'a tapanların öldürülmesi gibi peygemberi öldürmeye ye¬ 

min etmişti. Bu şartlar altında Hz.îlyas ülkeyi terketmek zorunda 
kaldı ve yıllarca Sina Dağının eteklerindeki bir mağarada gizlendi. 

Bu olayla ilgili olarak Allah'a figânı Kitab ı Mukaddes te şöyle yer 

alır: “Israiloğullan ahdini bozdu; sunaklarım alaşağı etti ve peygam¬ 

berlerini kılıçtan geçirdi; yalnızca ben kaldım; ve şimdi de beni öl¬ 

dürmek istiyorlar." (1 Krallar, 19:10) 

Aynı dönemlerde Kudüs'deki Yahudi hükümdarı Jeroham, İsra¬ 

il’in hükümdarı olan Ahyab'm kızıyla evlendi. Bu müşrik prensesin 

tesiriyle fisk ve fücur İsrail'de de yayılmaya başlayınca, Hz. llyas (a.s) 

Yahudi devletine karşı da görevini yerine getirmek için, hükümdar 

Jeroham’a bir mektup yazdı. Bu mektup Kitab ı Mukaddes te şu şe¬ 

kilde kaydedilmiştir: 

“Ve ona peygamber Ilyas'dan şu yazı geldi: “Atan Davud'un Allah ı 

Rab şöyle diyor Madem ki, baban Yehoşafat’ın yollarında ve Yahuda 

kralı Asanın yollarında yürümedin, fakat İsrail krallarının yolların¬ 

da yürüdün ve Yahuda’da ve Yerüşalim’de oturanlara, Ahab evinin 

yaptığı gibi zina ettirdin ve baban evinde senden daha iyi olan kar¬ 

deşlerini öldürdün; işte Rab, senin kavmini ve oğullarını ve kanları¬ 

nı ve bütün malını büyük vuruşla vuracak ve hastalık yüzünden 

günden güne bağırsaklann çıkıncaya kadar bağırsak hastalığı ile 

ağır hastalanacaksan." (II. Tarihler: 21:12-15). 

Bu mektupta Hz. llyas in söylediği her söz harfiyyen doğru çıktı ve 

düşmanlan hükümdar Jeroham’ın saltanıtını yerle bir ettiler, kan- 

lannı alıp götürdüler ve kendisi de bir iç hastalığa yakalandı. 

Birkaç sene sonra Hz. llyas (a.s) yeniden İsrail’e döndü ve hüküm¬ 

dar Ahyab ile oğlu Ahya’yı doğru yola getirebilmek için uğraştı. An¬ 

cak tüm uğraşlarına rağmen Samriye hanedanına yayılan fısk ve fü¬ 

curu gidermek mümkün olmadı. Bunun üzerine Hz. llyas “Allah’ım 

bu hanedanı yok et” diye dua etti ve daha sonra da Allah onu katına 

aldı. 

Bu olayın aynntılan için Kitab-ı Mukaddes in aşağıda yazılan ki- 
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sımlanna bakınız. (1. Krallar bölüm: 17.18,19,21;II. Krallar bölüm: 

1,2,11. Tarih bölümü :21) 

71. "Baal" sahip, efendi, reis, koca anlamlarında kullanılır, (örne¬ 
ğin Bakara: 128,Hûd: 72, Nun31) Sami toplumlan kadim dönemler¬ 
de de bu kelimeyi “ilâh” anlamında kullanmışlar ve bir tanrıya özel 
isim olarak vermişlerdir. Bilhassa “Baal” Lübnan'daki Fenikelilerin 
en büyük erkek tannsı olarak şöhret bulmuştur. Kansı “İştir" ise bü¬ 
yük tannça idi. Araştırmacılar arasında “Baal” ile Güneşin mi, Mars 
gezegeninin mi, “İştir” ile de Ay'ın mı. Zühre yıldızının mı. kastedil¬ 
diği ihtilaf konusudur. Ancak her halükârda Babil'den Mısır'a kadar 
tün Ortadoğu’da özellikle Lübnan, Şam ve Filistin'de Baal'e tapma¬ 
nın yaygın olduğu tarihten sabittir, lsrailoğullan Mısır'dan çıktıktan 
sonra Filistin'e ve Doğu Ürdün'e geldikleri dönemde, Tevrat'ın şid¬ 

detle şirki reddeden bölümlerine ve “müşriklerle evlenmeyiniz" şek¬ 
lindeki apaçık hükmüne rağmen, onlar müşriklerle evlenmiş, onlar¬ 
la sosyal ilişkiler kurmuş ve dolayısıyla şirk hastalığı kendilerine de 
bulaşmıştır. Kitab ı Mukaddes in açıklamasına göre, Israiloğulla- 
n'ndaki bu ahlâkî ve dini çöküş, Hz. Musa'nın halifesi, Hz. Yeşu b. 

Nun'un vefatını müteakip başlamıştır: 

“lsrailoğullan Allah'ın huzurunda kötülük yaptılar ve Baal'e tap¬ 
maya başladılar.... ve onlar Allah'ı bırakarak Baal ve İştir e tapmaya 

başladılar" (Hakimler 2:11-13) 

“Böylece lsrailoğullan, Kenanlılar, Hititler, Asurlular, Ferisîler v.s 
ile evlenmeye ve onlann tannlanna tapmaya başlamışlardır. (Ha- 

kimıer 2:5-6) 

Y. ne Kitab-ı Mukaddes in açıklamalanndan aynı dönemlerde Is- 
railoğullan arasında Baal’e tapmanın çok yaygın olduğunu anlıyo¬ 
ruz. öyle ki Israiloğullannın putlara kurban kestikleri bir yerleşim 
bölgesinde, Allah'tan korkan bir İsrailli dayanamayıp, bir gece ora¬ 
nın kurbangâhını yıkınca hemen ertesi gün halk toplanıp, sırf şirkin 
mabedini yıktığı için o İsrailliyi öldürmeye kalkışmışlardır. (Hakim¬ 

ler 6:25-32) 

Ancak daha sonralan Hz. Samuel, Hz. Talüt, Hz. Davud ve Hz. Sü¬ 
leyman bu durumu düzeltmişler ve sadece lsrailoğullannı ıslah et¬ 
mekle kalmayıp tüm ülkeyi şirkten temizlemişlerdir. Ancak Hz. Sü¬ 
leyman'ın ölümü üzerine bu fitne yine canlanmış ve özellikle Kuzey 

Filistin'deki İsrail devletinde Baal'e tapınma yaygınlaşmıştır. 
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126 "Allah ki, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir." 
127 Fakat onu yalanladılar; bundan dolayı gerçekten onlar, (azab için 

getirilip) hazır bulundurulacak olanlardır. 
128 Ancak, muhlis olan kullar başka.72 
129 Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bırak¬ 

tık.73 

130 İlyas'a selam olsun.74 

131 Şüphesiz biz, ihsanda bulunanlan böyle ödüllendiririz. 
132 Şüphesiz o, bizim mü'min olan kullanmızdandı. 
133 Gerçekten Lût da gönderilmiş (peygamber)lerdendi. 
134 Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık; 

135 Geride bırakılanlar arasında bir yaşlı-kadın dışında.75 
136 Sonra da geride kalanları yerle bir ettik. 
137 Siz onların üstünden muhakkak geçip gidiyorsunuz; sabah vak¬ 

ti.76 

138 Ve geceleyin. Yine de akıllanmayacak mısınız? 

AÇIKLAMA 

72. Yani bu cezadan sadece Hz. llyas’ı yalanlamayan kimseler kur- 



Cüz : 23 TEFHİMU'L KUR'AN 41 

tutacaklardır. (O) Allah da bu kurtulanlara hidayet nasip etmiştir. 
73. Yukarıda da anlatıldığı gibi, lsrailoğullan, hayatta iken Hz. Il- 

yas'a çok kötülük etmişler, ancak o aralarından ayrıldıktan sonra 
(Hz. Musa'nın dışında) en çok ona saygı göstermişlerdir, lsrailoğul¬ 
lan arasında Hz. llyas'ın ateş ile birlikte yukan kaldınldığı (II. Krallar 
2. Bölüm) ve dolayısıyla dünyaya yeniden döneceği inancı çok meş¬ 
hurdur. Kitab-ı Mukaddes meseleyi şöyle ifade eder: 

“Allah o kutsal ve korkunç gün gelmezden önce, îlyas'ı sizlere geri 
gönderecektir." (4. Bölüm: 5) 

Onlar Hz. Yahya ve Hz. İsa'nın zamanında üç kişinin gelmesini 
bekliyorlardı. 1) Hz. îlyas, 2) Hz. Mesih, 3) O Nebi, yani, Hz. Muham- 
med (s.a). Hz. Yahya’nın peygamberliğinin başlangıcında Yahudi din 
adamlan ona gelerek “Sen Mesih misin?" diye sordular. Hz. Yahya 
“Hayır" diye cevap verdi. Bu sefer “Sen îlyas mısın?" diye sordular. O 
yine “hayır" diye cevap verince “Sen O Nebi misin" diye sordular. Hz. 
Yahya'nın “hayır” diye cevap vermesi üzerine, “Sen Mesih değilsin, 
Îlyas değilsin, O Nebi değilsin, o hailde niçin vaftiz yapıyorsun?"dedi- 
ler (Yohanna 1:19-26). Hz. İsa'nın meşhur olduğu zamanda ise Ya- 
hudiler arasında “Îlyas geldi" diye haberler yayılmıştı. (Markos 6:14- 

15) Hatta Hz. Isa'nın havarilerini dahi “bu gelen tlyas'dır” diye bir dü¬ 
şünce kaplayınca, Hz. İsa onların düşüncelerini, “Îlyas geldi ve gitti. 
Ancak halk ona tabii olmadı." diyerek düzeltti. Bunun üzerine hava¬ 
riler gelenin 800 sene önce gelip-gitmiş olan Hz. Îlyas olmayıp, Hz. 
Yahya olduğunu anlamışlardı. (Matta II, 14 ve 17:10-13) 

74. “Selamun ala il-Yasin” ifadesinden bazı müfessirler, bunun 
Hz. Uyas ın diğer bir adı olduğu anlamını çıkarmışlardır. Tıpkı Hz. 
İbrahim'in ikinci adının “Abraham" olduğu gibi. Diğer bazı müfessir¬ 
ler ise, Arapların İbrani isimlerini farklı biçimlerde telaffuz etmele¬ 
rinden yola çıkarak (Örneğin bir meleğin ismi olan Mekal, Mikail ve¬ 
ya Mikain gibi) aynı hususun Hz. Îlyas için de geçerli olabileceğini 
öne sürmüşlerdir. Nitekim Kur an da bir dağın adı, bir yerde “Tûrî 
Sına", bir başka yerde ise “Tûrisinîn" şeklinde geçmektedir. 

75. Bu ifade ile hicret vuku bulunca kavmini tercih ederek, koca¬ 
sıyla gelmeyen ve böylece azaba müstehak olan Hz. Lût'un kansı 
kastolunmaktadır. 

76. Burada Lût kavminin gazaba uğradığı yerlere telmihte bulu¬ 
nulmaktadır. Kureyş'in tüccarlan Şam ve Filistin'e gidip gelirken 
sürekli olarak bu yerlerden geçiyorlardı. 
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139 Hiç şüphesiz Yunus da, gönderilmiş (peygamber)lerdendi.77 

140 Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.78 
141 Böylece kur'aya katılmıştı da, kaybedenlerden olmuştu. 

142 Derken onu balık yutmuştu, oysa kendisi (kendini) kınanmış (sa¬ 

yanlardandı.79 
143 Eğer (Allah'ı çokça) teşbih edenler olmasaydı,80 
144 Onun kamında (insanların) dirilip-kaldınlacaklan güne kadar 

kalakalmıştı.81 
145 Sonunda o hasta bir durumdayken onu çıplak bir yere (sahile) at¬ 

tık 82 

AÇIKLAMA 

77. Bununla birlikte Kuranda üçüncü defadır Hz. Yunus'dan (a.s) 
bahsolunmaktadır. Daha önce Yunus ve Enbiya Surelerinde (Bkz. 
Yunus. an:98-100. Enbiya an: 82-85) geçmişti. 

78. “ Arap dilinde bir kölenin sahibinin elinden kaçması anla¬ 
mında kullanılır. Örneğin. Lisan'ul- Arab'da “Köle sahibinden kaçtı” 
denilmektedir. 

79. Bu ayetler üzerinde düşündüğümüzde hadisenin şu şekilde 
cereyan ettiğini anlıyoruz: 

1) Hz. Yunus'un içinde olduğu gemi, oldukça yüklüydü. 
2) Kur a, geminin içinde çekilmişti. Çünkü gemi fazla yük dolayı¬ 

sıyla muhtemelen batma tehlikesiyle karşı karşıya idi ve bu yüzden 
yolcularının çoğunun hayatlarının kurtulabilmesi için, bir kısmının 
gemiden atılması gerekiyordu. Binaenaleyh kur'a çekilecek ve kimin 
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ismi çıkarsa, o. denize atılacaktı. 
3) Çekilen kur ada Hz. Yunus un ismi çıktığı için onu denize attı¬ 

lar ve bir balık onu yuttu. 
4) Hz. Yunus un böyle bir derde duçar olmasının nedeni sahibi 

olan Allah'ın izni olmaksızın, memur edildiği görevi terkedip kaçmış 
olmasıdır. 

Nitekim açıklama notu. 78 de açıklaması yapılan “Abaka" kelime¬ 
si bu olayı ifade etmek üzere kullanılmıştır. Yine aynı anlamdaki 
“ " kelimesi bu hususa işaret etmektedir. “Muliym" diye, bir kusur 
işleyen kimseye denir. Öyle ki o kimse kendisini bir başkası suçlasa 

da suçlamasa da. manen yıkılmayı hak eder hale gelmiştir. {İbn Ce- 
rir) 

80. Burada her ikisinin de kastedilmesi muhtemel iki anlam söz- 
konusudur. Birincisi. Hz. Yunus, gafillerden olmayıp. Allah'ı teşbih 
eden kimselerdendir. İkincisi. Hz. Yunus balık tarafından yutulun¬ 
ca Allah'ı teşbih etti. Nitekim Enbiya: 87 de “Nihayet o. karanlıklar 
içinde: Senden başka ilâh yoktur. Sen noksanlıklardan münezzeh¬ 
sin. yücesin, kuşkusuz ben zalimlerden oldum, diye yalvardı” şek¬ 
linde buvurulmuştur. 

81. Yani. bu. balığın kıyamete değin yasayacağı ve Hz. Yunus un 
onun karnında kalacağı anlamına gelmez. Bu ayet, meşhur müfes- 
sir Katade nin de kanaati olduğu üzere. “Bu balığın kamı kıyamete 
değin Yunus a mezar olabilirdi" şeklinde bir anlamı tazammun 
eder....(İbn Cerir) 

82. Yani. Hz. Yunus, hatasını anlar anlamaz, salih bir mü min ola¬ 
rak hemen hatasını itiraf etmiş ve Allah'a yalvarmaya başlamıştır. 
Allah'ın emriyle balık onu. ağaçsız ve bitkisiz olan ve ne bir gölge ne 
de bir yiyecek bulunan bir kumsala atmıştır. 

Bu ayet ile ilgili olarak bazı rasyonalistler (akılcılar) balığın kar¬ 
nında bir insanın yaşayamayacağım öne sürdüler. Ancak ne ilginçür 
ki rasyonalizmin anavatanı savılan İngiltere'de 19.vy. sonlannda 
vuku bulan bir olay, rasyonalistlerin bu sözkonusu iddialarını çü¬ 
rütmüştür. 

1891 yılının Ağustos ayında “Star of East” adındaki bir balıkçı 
teknesi, balina avlamaya çıkar. Balıkçılar yaklaşık 20 fit uzunlukta 
5 fit genişlikte ve tam 100 ton ağırlığında olan bir balinayı yakalarlar. 
Balinayı yakalamak için mücadele ettikleri bir esnada "James Bart- 
ly" adlı balıkçı denize düşer ve balina da onu yutar. Ertesi günü aynı 
balina ölü olarak bulunduğunda, balıkçılar onu güç bela tekneye çe¬ 
kerek karnını yararlar. Arkadaşlan “James Bartly'yi balığın kamın¬ 
dan diri olarak çıkartıklannda. balığın onu yutmasından bu yana 
tam 60 saat geçmiştir. (Urdu Digest. Şubat 1964) böylesine bir olay 
herhangi bir insan için mümkün olabiliyorken. Allah'ın mucizesi ol¬ 
ması münasebetiyle Peygamber Yunus (a s) için neden mümkün ol¬ 
masın? 
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146 Ve üzerine, sık-geniş yapraklı (kabağa benzer) türden bir ağaç bi¬ 
tirdik.83 

147 Onu yüzbin olan veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)a (pey¬ 
gamber olarak) gönderdik.84 

148 Sonunda ona iman ettiler, biz de onları bir süreye kadar yararlan¬ 
dırdık.87 

149 Şimdi sen onlara sor:8b Kızlar senin Rabbinin, erkek çocuklar on- 
laiinmı?87 

AÇIKLAMA 

83 ** kelimesi Araplar arasında "ağaç" için değil, kabak, kar¬ 
puz v.s. gibi gövdesi olmayan bitkiler için kullanılır. Ancak öyle veya 
böyle orada mucize kabilinden bu tür bir ağaç meydana gelmiş ve 
Hz. Yunus u gölgelendirerek ona yiyecek ve su vermiştir. 

84. “Yüzbin insan veya daha fazla" ifadesinden -hâşâ- Allah'ın on- 
lan saymaktan aciz olduğu anlamı çıkarılamaz. Bu ifade. “Bir şahıs 
o yerleşim merkezini gördüğünde, nüfuslarının yüzbin veya daha 
fazla olduğunu tahmin eder" anlamına gelmektedir. 

Hz. Yunus işte burayı terk ederek gitmişti. Hz. Yunus un kavmi. o 
aralarından aynldıktan sonra azabın geldiğini görünce hemen tevbe 
etmişlerdir. Allah da onların tevbesini kabul etmiş ve onların üzerin¬ 
den azabı kaldırmıştır. Bunun üzerine Hz. Yunus, kavmine İslâm'ı 
anlatmak üzere tekrar Nebi olarak gönderilmiştir. Bu hususu daha 
iyi kavrayabilmek için Yunus:98'in yeniden okunması gerekir. 

85. Hz. Yunus un kıssası ile ilgili görüşlerimi Yunus ve Enbiya su¬ 
relerinin ilgili yerlerinde zikretmiş ve bazı kimseler görüşlerime itiraz 
etmişlerdi. Bu nedenden ötürü ben aşağıya diğer müfessirlerin gö- 
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rüşlerini de alıyorum. 

Meşhur müfessir Katade, Yunus Suresinin 98. ayetini tefsir eder¬ 
ken şöyle diyor: “Hz. Yunus un kavminin dışında, kafir oldukları 
halde azabın geldiğini görerek tevbe etmiş ve affedilmiş başka bir ka¬ 
vim yoktur. Onlar peygamberlerini aramışlar, fakat bulamayınca 
azabın yakın olduğunu hissetmişler ve bunun üzerine iman etmiş¬ 
lerdir. (lbn. Cerir, c:II, sh:433) 

Allame Alusi, bu kıssayı şöyle anlatıyor: Hz. Yunus, Musul bölge¬ 
sinde yaşayan Nenva (Nlnova) halkına gönderilmiştir. Bu halk müş¬ 
rikti ve Hz. Yunus onlara tek bir ilâha kulluk etmeleri ve diğer putlan 
terketmeleri gerektiğini tebliğ edince, onu yalanladılar. Bunun üze¬ 
rine Hz. Yunus onlara “sîzlere üç gün sonra azab gelecek” diyerek, 
üçüncü gün gelmeden gece yansı şehri terketti. Azab vakti gelip ça¬ 
tınca, halk felaketin gerçekten vuku bulacağını anlayarak, telaşa 
düşmüş ve Hz. Yunus u aramaya başlamıştı. Fakat onu bulamayın¬ 
ca, yanlarına çoluk çocuklarını ve hayvanlannı almış ve şehri terke- 
derek çöle çıkmışlardı. Çölde Allah'a iman ederek tevbe ettiklerinde 
ise, Allah onlara acımış ve tevbelerini kabul etmiştir.” (Ruh'ul-Mea- 
ni, c: 11, sh: 170) “Daha sonra Hz. Yunus “kuşkusuz ben zalimlerden 
oldum” yani, “ben bir hata yaptım ve peygamberlik sünnetinin aksi¬ 
ne, emir gelmezden önce hicret ettim” diye dua etmiş ve yaptığı yan¬ 
lışlığı itiraf ederek, tevbe etmiştir. Bunun üzerine Allah onu affetmiş 
ve kendisini musibetten kurtarmıştır.” (Ruh ul-Meani, c:17, 
sh: 78) 

Mevlana Eşref Ali Tanavi'nin bu ayeti izahı şu şekildedir: “Hz. Yu¬ 
nus, kavini iman etmediği için darılmış ve emir gelmeden önce on lan 
terketmiştir. Ancak Allah'ın kavminin üzerinden azabı kaldırmış ol¬ 
masına rağmen, yine de kavminin yanma geri dönmedi.” (Beyan ul- 
Kur'an) 

Mezkur ayeti. Mevlana Şebbir Ahmet Osmanî ise şöyle açıklamış¬ 
tın “Hz. Yunus kavmine darıldı ve onlara azabın üç gün sonra gelece¬ 
ğini haber verdikten sonra kavmini terketti...." Kuşkusuz ben zalim¬ 
lerden oldum"...demek suretiyle de hatasını itiraf etmiştir. Yani şüp¬ 
hesiz ben acele ettim ve senin emrim beklemeden kavmimi terkede- 
rek ayrıldım." 

Saffat Suresi nin yukandaki ayetlerini imam Razi şu şekilde tefsir 
etmiştir: “Hz. Yunus un hatası, Allah ın “seni yalanlayan kavmi he¬ 
lak edeceğim" şeklindeki buyruğunu, azabın mutlaka geleceği şek¬ 
linde yorumlamış olması ve sabredemeyerek kavmini terketmesidir. 
Oysa onun davete devam etmesi üzerine vacip iken, Allah ın kavmini 
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helak etmeme ihtimali ise hâlâ sözkonu suydu." (Tefsir-i Kebir, c:7, 
sh: 158) 

Allame Alusi "dolu gemiye kaçtı" ayetini tefsir ederken şunlan 
söylüyor “Abaka kelimesi, bir kölenin sahibinden kaçması anlamı¬ 
na gelmektedir. Hz. Yunus, Allah'ın emri olmaksızın kavminden ay¬ 
rıldığı içir* burada “Abaka” kelimesi kullanılmıştır. Yani Hz. Yunus, 
Rabbi izin vermeden önce kavmini terketmiştir. Kavmi üç gün içinde 
Hz. Yunus'u bulamayınca çoluk çocuk ve hayvanlarıyla birlikte şe¬ 
hirden çıkmışlar ve tevbe ederek Allah’dan af dilemişlerdir. Allah da 
onlan affetmiştir. (Ruh'ul-Meani, c:23, sh:130) 

Mevlana Şebbir Ahmet Osmanî: “O muliymlerdendi” ayetini tefsir 
ederken, “muliym" kelimesini şöyle açıklamaktadır. “Hz. Yunusun 
Allah ın emrini beklemeden kavmini terketmesi ve azabm vaktini 
adeta kendisinin belirlemeye kalkışması onun içtihadi bir hatasıdır. 
Yine aynı müfessir Kalem Suresindeki “Sen Rabbi nin hükmüne 
sebret, balık sahibi gibi olma. Hani o sıkıntıdan yutkunarak Allah a 
seslenmişti.” ayetini. “Yani, kavmine kızarak hem Allah'dan onlara 
azab göndermesini istemişti, hem de önceden azabın geleceğini kav¬ 
mine bildirmişti” şeklinde yorumlamıştır. 

Müfessirler, Allah ın Hz. Yunus u sıkıntıya sokmasının nedeni 
olarak onun üç hatasını gösterirler. Birincisi, azabın geleceği vakti 
kendi tayin etmeye kalkışmıştır. Oysa ona Allah tarafından azabın 
vakti tayin edilerek bildirilmemişti. İkincisi, azap vakti gelmezden 
önce sabredemeyerek kavmini terketmiş ve hicret etmişti. Oysa hiç¬ 
bir Nebi Allah’dan emir gelmeden bulunduğu yeri terketmemiştir. 
Üçüncüsü, kavminden azab kaldırıldıktan sonra bile kavmine geri 
dönmemiştir. 

86. Burada konu değişmektedir, önceki konu 11. ayetten başla¬ 
mış ve “sizi yaratmak mı, yoksa tüm kâinatı yaratmak mı daha zor¬ 
dur?” şeklinde bazı sorular yöneltilmişti. Şimdi ise onlara değişik bir 
soru yöneltilmektedir. İlk soru onların ölümden sonraki hayatın 
mümkün olmadığını zannetmeleri dolayısıyla Rasûlullah ile alay et¬ 
melerine yönelik iken, ikinci soru ile onların Allah'a çocuk isnat et¬ 
melerinin ellerinde hiçbir delil olmadıkça saçma bir iddiadan öteye 
bir anlam taşımayacağı vurgulanmak isteniyor. 

87. Bazı rivayetlerden Kureyş, Cüheynı, Beni Selma, Huzaa, Beni 
Müleyh.ve bazı diğer kabilelerin, meleklere Allah ın kızlan olarak 
inandıklan anlaşılıyor. Kur an onlann bu cahilce inançlanndan bir¬ 
çok yerde bahsetmektedir. Örneğin, Nisa: 117, Nahl: 57-58, îsra: 40, 
Zuhruf: 16-17, Necm: 21-27 
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150 Yoksa onlar, şahidlik etmekteyken, biz melekleri dişiler olarak 

mı yarattık? 

151 Dikkat edin; gerçekten onlar, düzdükleri yalanlardan dolayı der¬ 

ler k’ 

1^2 "Allah doğurdu." Onlar, hiç şüphesiz, muhakkak yalan söyle¬ 

yenlerdir. 

153 (Allah,) Kızları, erkek çocuklara tercih mi etmiş? 

154 Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz? 

155 Hiç mi öğüt alıp-düşünmüyorsunuz? 

156 Yoksa sizin apaçık olan ispatlı bir deliliniz mi var? 

157 Eğer doğru söyleyenler iseniz, öyleyse getirin kitabınızı.88 

AÇIKLAMA 

88. Yani onların “melekler Allah’ın kızlarıdır” şeklindeki iddiaları¬ 

nın iki nedeni olsa gerek. Birincisi, onlar böyle bir karara kendilikle¬ 

rinden varmışlardır. İkincisi, onların elinde -hâşâ- Allah'ın melekleri 

benim kızlanmdır” diye buyurduğuna dair yine Allah tarafından bir 

belgeleri vardır. Onların elinde İlâhi bir belge bulunmadığı ve her¬ 

hangi bir şahsi bilgileri olmadığı halde böyle bir iddia öne sürmeleri 

cehaletten başka bir şey değildir. 
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158 Onlar, kendisiyle (Allah ile) cinler arasında da bir soy-bağı kur¬ 

dular.89 Oysa andolsun, cinler de onların gerçekten (azab için getirilip) 

hazır bulundurulacaklarını bilmişlerdir. 

159 Onların nitelendirmekte olduklarından Allah yücedir. 

160 Ancak muhlis olan kullar başka. 
161 Artık siz de, tapmakta olduklarınız da, 

162 O'na karşı kimseyi fitneye sürükleyecek olanlar değilsiniz. 

163 Ancak kendisi çılgınca yanan ateşe girecek olan başka90 (onu sü¬ 

rüklersiniz). 
164 (Melekler der ki:) "Bizden her birimiz için belli bir makam var¬ 

dır."91 
165 "Biziz, o saflar halinde dizilmiş olanlar, gerçekten biziz." 

166 "Biziz, o teşbih edenler de, gerçekten biziz." 

167 Onlar (putatapıcılar), her ne kadar şöyle diyor idiyseler de: 

168 "Eğer yanımızda öncekilerden bir zikir (kitap) bulunmuş olsay¬ 

dı," 
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169 "Gerçekten bizler de, Allah'ın muhlis kullarından olurduk."92 

170 Fakat (kitap gelince) onu tanımayıp-küfrettiler; yakında bilecek¬ 
lerdir. 

171 Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözü¬ 
müz geçmiştir: 

172 Hiç tartışmasız onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bula¬ 

caklardır.93 

AÇIKLAMA 

89. Burada melekler için “el-cinn” kelimesi kullanılmıştır. Bu gizli 
yabancı bir mahluk anlamına gelir. Bazı müfessirlere göre, melekler 
de gizil, yabancı varlıklar olduğundan, “el-cinn” kelimesi ile melekler 
kastolunmaktadır. Nitekim daha sonra gelen konu bu hususu teyid 
etmektedir. 

90. Bu ayetin diğer bir anlamının şöyle olması mümkündür. “Siz- 
ler ve ma'budlannız bir kimseyi yoldan çıkarma gücüne sahip değil¬ 
siniz.” Diğer anlamı alırsak manâ şöyle olur: “Bizi Allah'ın kızları 
zannederek bizlere tapıyorsunuz, ancak bu yaptıklarınız bizi yoldan 
çıkaramaz. Bu şekilde ancak kendilerine azabın gelmesini isteyen 
ahmaklar yoldan çıkar.” Kısaca melekler “Bu sapıklığınızın benimle 
bir ilgisi yoktur” demektedirler. 

91. Yani, değil Allah'ın kızlan olmak, bizler, bizim için çizilmiş sı¬ 
nırlan bir santim bile aşamayız. 

92. Aynı konu Fatır: 42'de geçmektedir. 

93. “Ordumuz (Allah'ın ordusu) ile, Rasûlullah'la birlikte savaşan 
müminler kastolunmaktadır. Aynca Allah'ın emriyle Müslümanlara 
yardım eden gizli güçler de kastediliyor olabilir. 

Ancak bu, peygamberlerin her zaman siyasi sahada galibiyet sağ- 
layacaklan anlamına gelmez. Galibiyet elde edilecek olan sahalar 
çoktur ve siyaset bunlardan sadece biridir. Nitekim peygamberler, 
siyasal başan kazanamadıktan birçok yerde ahlâkî başarılar elde et¬ 
mişlerdir. Bazı kavimler kendilerine gelen peygamberleri yalanlaya¬ 
rak, onlan reddettiklerinde helâk olmuşlardır. Ancak cahili düşün¬ 
ce ve inanışlar geçici bir süre rağbet görmüş olsalar dahi, kısa bir za¬ 
man sonra silinip gitmişlerdir. Fakat peygamberlerin getirdikleri 
gerçek, binlerce sene geçmiş olmasına rağmen bugün de hakikattir, 
kıyamete değin de hakikat olarak kalacaktır. 
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] 73 Ve hiç şüphesiz, bizim ordularımız; üstün gelecek olanlar da on- 

lardır. 

174 Öyleyse sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 

175 Ve onlan seyret; onlar da (azabı) yakında göreceklerdir. 

176 Şimdi onlar, bizim azabımızı mı acele istiyorlar? 

177 Fakat (azab) onların sahasına indiği zaman, uyanlıp-korkutu- 

lanlann sabahı ne kadar da kötü olur. 

178 Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. 

179 Ve seyret; onlar da (azabı) yakında göreceklerdir.94 

180 Üstünlük ve güç (izzet) sahibi olan senin Rabbin, onların nitelen¬ 

dirmekte olduklarından yücedir. 
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181 Gönderilmiş (peygamber)lere selam olsun. 
182 Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. 

AÇIKLAMA 

94. Yani, “Çok geçmeden senin galip geldiğini, kendilerininse mağ¬ 
lup olduklarını göreceklerdir.” Gerçekten de bu ayetlerin nüzulun- 

dan 14-15 yıl bile geçmeden Mekke'deki Kureyşîiler, Rasûlullah'ın 
Mekke'ye muzaffer olarak girdiğini ve yine bir kaç yıl sonra İslâm'ın 
sadece Arapları değil, koskoca İmparatorluklan, Kayser ve Kisralan 
dahi yendiğini görmüşlerdir. 

SAFFAT SURESİNİN SONU 
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38 
• 

SÂD SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Açılış harfi (sad), surenin adı olmuştur. 

Nüzul zamanı: İleride de açıklanacağı gibi Hz. Peygamber (s.a) 
Mekke'de İslâm'ı açıkça anlatmaya başladığı zaman, daveti Ku- 
-eyş'in ileri gelenleri arasında bomba etkisi yapmıştı. Bu bakımdan 

sure lin. risaletin 4. yılında nazil olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 
bazı rivayetlere göre bu sure, Hz. Ömer İslâm'a girdikten sonra nazil 
olmuştur. Hz. Ömer'in ise. Habeşistan hicretinden sonra müslüman 
olduğu bilinmektedir. Fakat surenin Ebu Talib in hastalığı zama¬ 

nında nazil olduğunu bildiren rivayetlere itibar edilirse, o zaman bu 
surenin risaletin 10. veya 11. yılında indiğini kabul etmek gere¬ 
kir. 

Tarihsel arka-plan : imam Ahmed, Nesei, Tirmizî, Ibn Cerir, Ibn 
Şeybe, Ibn Ebi Hatim ve Ibn Ishak'dan alman nakillerin özeti aşağıda 
verilmiştir: 

Ebu Talib hastalandığında, Kureyş'in ileri gelenleri biraraya gele¬ 
rek aralarında istişare etmişler ve Ebu Talib'in, yeğeni Muham¬ 
met'le aralannı düzeltmesi için, kendisine arabuluculuk teklifinde 

bulunmayı karlaştırmışlardır. Çünkü, Ebu Talib öldükten sonra Hz. 
Muhammed'e (s.a) dokunacak olurlarsa, tüm Arap kabilelerinin, 
kendileri için, “Amcası hayatta iken, ona dokunmaya cesaret ede¬ 
mediler. Ama Ebu Talib öldükten sonra Muhammed'e saldırdı1 ar" 

diye ta n edeceklerini düşünmüşlerdir. İşte bu karar üzerine, Ku- 
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reyş'in ileri gelenlerinden 25 kişilik bir heyet Ebu Talib in yanına gir¬ 
miştir. Heyetin içinde. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Umeyye b. Halef. As 
b. Vail, Esved b. Muttalib, Ukbe b. Muayt, Utbe ve Şeybe gibi ileri ge¬ 
len kafirler vardı. Bu heyet doğruca Ebu Talib in yanma giderek, her 
zaman yaptıkları gibi. Hz. Peygamber i amcasına şikayet ettiler ve 
ona şöyle dediler: “Muhammed kendi dini üzerinde kalsın, biz de 
kendi dinimiz üzerinde kalalım. O bizim dinimize karışmazsa biz de 
onu kendi dininde serbest bırakır ve kime ibadet ederse etsin ona do¬ 
kunmayız. Ama o da bizim tanrılarımızı kötülmesin ve halk arasında 
dinini yaymaya çalışmasın.” dediler ( müfessirler yukarıdaki tespiti 
hangi kaynaklara dayandırarak yaptıklarını belirtmemişlerdir, an¬ 
cak, lay doğruysa bu, kabul edilebilir, makul bir görüştür.) Kureyş 
müşrikleri Islâm yayılmaya başladığı için oldukça perişandılar. İsl¬ 
âm'ın davetçisi, şerefli, lekesiz bir geçmişe sahip, akıl ve ciddiyet ba¬ 
kımından tüm Kureyş'in en seçkin kimselerindendi. Onun sağ kolu 
Hz. Ebu Bekir ise, değil sadece Mekke’nin, çevredeki kabilelerin de 
şerefli, dürüst ve zeki bir insan olarak tanıdıkları bir şahsiyetti. Şim¬ 
di de Hz. Ömer gibi cesur ve azimetli kişiliğe sahip birinin de onlarla 
birleştiğini görünce, tehlikenin boyutlarının büyüdüğünü hisset¬ 
mişlerdir. 

Konu : Yukarıda zikredilen olaylara ve anlatılanlara surenin giri¬ 
şinde değinilmiştir. Kafirlerle Hz. Peygamber arasındaki konuşma 
hakkında, kafirlerin Islâm'ı, kendisinde bir eksiklik, yanlışlık gör¬ 
dükleri için değil, kin, haset ve körü körüne atalarını taklit ettikle¬ 
rinden dolayı reddettikleri söylenmiştir. Çünkü onlar kendi içlerin¬ 
den bir peygambere tabi olmayı hazmedemiyorlardı. Bunun üzerine 
Ebu Talib, Hz. Peygamberi (s.a) yanına çağırarak ona “Ey yeğenim! 
Kavmimizin ileri gelenleri bana geldiler. Onlar, aranızda âdilâne bir 
anlaşmanın olup, bu çekişmezliğin sona ermesini istiyorlar” dedi ve 
sonra yeğenine Kureyşlilerin teklifini iletti. Hz. Peygamber ise amca¬ 
sına şöyle bir cevap verdi: “Ey amcacığım! Ben onlara öyle bir keli¬ 
meyi kabul ettirmeye çalışıyorum ki, bu kelimeyi kabul ettikleri tak¬ 
dirde, onlara sadece Araplar değil, tüm dünya tabi olur.” Kureyş he¬ 
yetine Hz. Peygamber in bu cevabı iletilince fena halde bozularak, 
cevap veremediler, Böylesine makul bir teklifi reddedebilecek keli¬ 
meleri hemen bulamamışlardı. Fakat kendilerine geldikten sonra, 
"Biz bir kelime değil, bin kelime bile söylemeye razıyız. Ama o kelime 
nedir?” dediler. Hz. Rasulüllah (s.a) “O kelime, la ilahe illallah'tır.” 
diye cevap verdi. Bu cevabı duyar duymaz, Kureyş heyeti aniden 
hiddetlenerek ayağa kalktı ve söylenerek (ki ne söylediklerini sure¬ 
nin başında Allah Teâlâ beyan ediyor) çıkıp gittiler. İbn Sa'd Taba- 
kat" adlı eserinde, bu olayın tümünü sadece “Bu, Ebu Talib'in son 
hastalığı değildi” şeklindeki farklılıkla, yukarıdaki gibi zikretmiştir. 
Ona göre bu olay, “filan şahıs müslüman olmuş, filan şahıs İslâm'a 
girmiş” şeklindeki haberlerin kulaktan kulağa yayıldığı ilk dönemde 
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vuku bulmuştur, öyle ki. bu haberler halk arasında yaygınlaşınca, 
Kureyşin ileri gelenleri, Ebu Talib e, Hz. Peygamber i İslâm'ı anlat¬ 
maktan vazgeçirmesi için peşisıra heyetler gönderdiler. İşte bu he¬ 
yetlerden birisi de yukarıda zikredilen heyettir. 

Zemahşeri. Razı, Nisaburî ve bazı müfessirlere göre, bu heyet, Hz. 
Ömer İslâm'ı kabullendiği zaman Ebu Talib e gitmiştir. Çünkü 
Hz.Ömer'in müslüman olması onlan oldukça sarsmıştı. Fakat bu id¬ 
diayı doğrulayacak nitelikte hiçbir işaret yoktur. Çünkü onlar, sırf 
cehaletlerinden dolayı, içlerinden sadece bir kimsenin hakikati gör¬ 
müş olmasının imkansız olduğunu öne sürerek, hakikati tereddütle 
karşılıyorlardı. Üstelik bu hakikati, yani Tevhid ve Ahiret düşünce¬ 
sini sadece inkâr etmekle kalmayıp, alay konusu da yapıyorlardı. 

Bundan sonra Allah, “Alay ettiğiniz ve önderliğini kabul etmeye 
yanaşmadığınız bu şahıs, sîzlerin üzerinde galip gelecek ve yine bu 
şehirde (Mekke'de) onun ayaklan altında kalacaksınız.” diye kafir¬ 
leri uyarmıştır. 

Ardından arka arkaya 9 peygamber zikredilmiştir. Ancak Hz. Da- 
vud ve Hz. Süleyman'ın kıssası, diğerlerinden daha aynntılı bir bi¬ 
çimde beyan edilmiştir. 

Böylelikle Allah, Kuranı okuyan kimselerin zihinlerine şu hu- 
suslan yerleştirmek istiyor: “Adalet kesinlikle tarafsızdır. Allah ka¬ 
tında ancak dürüst olan, yanlışta ısrar etmeyen, yanlışlık yapsa bile, 
hemen arkasından tevbe edip, dünyada ahiret hesabmı dikkate ala¬ 
rak yaşayan kimseler makbuldür.” 

Daha sonra, isyan eden ve müslüman kimselerin ahiretteki ha- 
yatlannın bir tablosu çizilmiştir. Bu bölümde kafirlerin dikkati iki 
noktaya çekilmektedir. Birincisi, “Hiç düşünmeden körü körüne ön¬ 
derlerinizin peşinden koşuyor ve dalâlet yolunu takip ediyorsunuz. 
Fakat yann onlar takipçilerinden önce kendilerini cehennemde bu¬ 
lacaklar ve birbirlerini suçlayacaklardır.” 

İkincisi, “Bugün mü minleri zelü ve hakir görüyorsunuz ama ya¬ 
nn kendiniz azab içindeyken, cehennemde onlardan kimsenin bu¬ 
lunmadığını hayretle göreceksiniz.” 

Surenin sonunda Adem ile İblis kıssası yer almaktadır. Bu kıssa¬ 
nın beyan edilmesinin amacı, Kureyş in kafirlerine, Hz. Peygamber i 
kabul etmelerine kibirlerinin mani olduğunun hatırlatılmasıdır. 
Çünkü aynı kibir. İblis i Adem'e secdeden alıkoymuştu. “Allah'ın 
Adem'e verdiği mevki ve rütbeye rağmen, İblis sırf hasedinden ötürü 
Allah'a karşı gelmiş ve lanete müstehak olmuştu. Şimdi de Allah, Hz. 
Muhammed'e (s.a) bir mevki ve rütbe vermişken sîzler sırf hasediniz¬ 
den dolayı ona karşı çıkıyorsunuz. Allah onu bir peygamber olarak 
görevlendirmiş olmasına rağmen, Hz. Muhammed i (s.a) reddedi¬ 
yorsunuz. Bu yüzden sizlerin sonu İblis in sonu gibi olacaktır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Sâd,1 Zikir2 dolu Kur'an'a andolsun; 
2 Hayır; o küfredenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedir¬ 

ler.3 
3 Biz kendilerinden önce, nice kuşakları yıkıma uğrattık da onlar fer- 

yad ettiler; ancak (artık) kurtulma zamanı değildi. 
4 İçlerinden kendilerine bir uyarıcı-korkutucunun gelmiş olmasına 

şaştılar.4 Kâfirler dedi ki: "Bu, yalan söyleyen bir büyücüdür."5 
5 "İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey." 
6 Onlardan önde gelen bir grup: 6"Yüriiyün, ilahlarınıza karşı (bağlı¬ 

lıkta) da kararlı olun;7 çünkü asıl istenen budur" diye çekip gitti.8 

AÇIKLAMA 

1. Tüm huruf-u mukattaa'larda olduğu gibi burada da "sâd" harfi¬ 
nin anlamını belirtmek kolay değildir. Ancak İbn Abbas ve Dah- 
hak'ın verdikleri anlam mantıklıca görülüyor. Onlar “sâd" harfinin 
“ j " (Sözünde doğru olandır) veya “ ^ " (Muhammed 
ne söylüyorsa doğrudur) anlamına geldiğini öne sürmektedirler. Ni¬ 

tekim bizler de Urduca’da “sâd" harfini aynı anlamda kullanırız. Söz¬ 
gelimi, bir şahıs bir şey söylediğinde “sâd" deriz. Yani. "Onu tasdik 
ediyorum, onu doğruluyorum" demektir bu. 
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2. “Zikir sahibi” iki anlama da gelebilir. Birincisi, şerefli Kur an, 
İkincisi nasihat dolu Kur an, yani unutulanları hatırlatıp, gafletten 

uyandıran Kur an. 
3. İbn Abbas ve Dahhak'ın “Sad" harfi hakkında yaptıkları tevili 

kabul edersek eğer, bu cümlenin anlamı şöyle verilebilir. “Şerefli ve 
nasihat dolu Kurana yemin olsun ki, Muhammed'in söyledikleri 
doğrudur." Ancak “sad” harfinin diğer huruf-u mukattaa gibi (kim¬ 
senin anlamını bilemeyeceğini) kabul edersek, o takdirde yeminin 

cevabının hazfedilmiş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Nitekim 
sonraki cümleler bu hususu izah ediyor. O halde tanı karşılığı şöyle 
vermek mümkündür. “Kafirlerin inkâr etmeleri bu dinin bir eksikliği 

olduğundan veya Rasulüllah'ın Kur'an'ı anlatışındaki yetersizlikten 
dolayı değildir. Asıl neden onlann içinde bulundukları cahilce kibir 
ve inatlarıdır. Buna bizzat Kur an da şahadet etmektedir. Çünkü 
Kur an ı önyargısız okuyan kimse, onda hiçbir çelişkinin olmadığı 

gerçeğini açıkça teslim edecektir. 
4. Bu akılsızlar, kendi içlerinden bir insanın, onlan uyarmak için 

görevlendirilmiş olmasına şaşıyorlar. Oysa, farklı bir yaratık gönde- 
rilseydi ya da durup dururken dışarıdan gelen bir yabancı peygam¬ 
berlik iddiasında bulunsaydı, işte o zaman bu şaşılacak bir şey olur¬ 

du ve onlar haklı görülebilirdi. Çünkü insanlann duygularına ve 
problemlerine vakıf olmayan farklı bir yaratığın insanlara örnek ol¬ 
ması düşünülebilir mi? Ya da aniden çıkıp gelen bir yabancı pey¬ 

gamberlik iddiasında bulunuyorsa, onun iddiasında haklı olup ol¬ 
madığı nasıl bilinebilir. 

5. Hz. Peygamber hakkında “sihirbaz" ifadesini şunun için kulla¬ 
nıyorlardı: “Bu adam (Hz. Muhammed) o kadar etkileyici biridir ki, 
peşinden gidenler, ne kadar zarar görürlerse görsünler, yine de on¬ 
dan kopmuyorlar. Baba oğlunu, oğlu babasmı sırf o adam yüzünden 
terk ediyor. Kadın kocasından, kocası kansından yine onun yüzün¬ 
den aynlıyor. Hatta kendi öz vatanlarını bile terk etmeyi göze alıyor¬ 
lar. İşleri ve ticaretleri zarara uğrasa da, uğramasa da, akrabalarıyla 

bir ilgileri kalsa da kalmasa da. her türlü işkence de dahil hiçbir şey 
onlan, Muhammed'in kendilerine öğrettiği düşüncelerden vazgeçir¬ 
meye yetmiyor." (Bkz. Enbiya an: 5.) 

6. Bu, Kureyş'in ileri gelenlerinden bir heyetin Ebu Talib e gelerek, 
Hz. Peygamber (s.a) ile yaptıklan görüşmeye işaret etmektedir. 

7. Hz. Peygamber in (s.a) heyete “ La ilahe illallah sözünü kabul et- 

tiğniz takdirde tüm dünya sizlerin olur.” şeklinde söylediği söze atıf¬ 
ta bulunulmaktadır. 

8. Yani, onlar demek istiyorlar ki, “Muhammed'in amacı İslâm de¬ 

ğil, asıl o, bizi kendisine tabi kılmak istiyor." 
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7 "Biz bunu diğer dinde işitmedik,9 bu, içi boş bir uydurmadan başka¬ 

sı değildir." 
8 "Zikir (Kur*an), içimizden ona mı indirildi?" Hayır, onlar benim zik¬ 

rimden bir kuşku içindedirler.10 Hayır, onlar henüz benim azabımı tat¬ 

ma mışlardır. 
9 Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hâzine¬ 

leri onların yanında mıdır? 
10 Yoksa göklerin yerin ve bu ikisi arasında bulunanlann mülkü on¬ 

ların mı? Öyleyse, sebepler içinde (bir imkân ve güç bularak göğe) yük¬ 

selsinler.11 
11 Onlar, burada, (çeşitli) fırkalardan olma bozguna uğratılmış bir or¬ 

dudurlar).12 
12 Onlardan önce de Nuh kavmi. Ad ve kazıklar sahibi13 Firavun da 

yalanlamıştı, 
13 Semud, Lût kavmi ile Eyke halkı da. İşte onlar da, (Allah'a karşı is¬ 

yanda birleşen ve güç toplayan) fırkalardı). 
14 Hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece azabla-sonuçlandır- 

mam (onlara) hak oldu. 
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AÇIKLAMA 

9. Yani, “Ne bizim atalarımız, ne civardaki Yahudi ve Hıristiyanlar. 

ne Iran ve Irak'tâki mecusîler, ne de tüm Arablardan hiçkimse" sa¬ 
dece “Bir olan Allah, alemlerin Rabbidir" dememiştir. Onlar da Al¬ 
lah'ın sevdiği kimselere değer verirler, türbelere yüz sürerler, adak 
ve kurban keserler. Bazıları evlat sahibi olmak için dua eder, bazıları 
nzk için yalvarırlar ve hepsi de dualarının kabul edileceğine, bu zat¬ 
lardan feyz aldıklarına ve bu kimselerin kendilerinin tüm sorunları¬ 
nı çözdüklerine yürekten inanırlar. Şimdi Muhammed’in, “Onların 
Allah'ın saltanatında hiçbir paylarının olmadığı ve tüm yetkinin Al¬ 

lah'ın elinde olduğu" şeklinde, hiç kimsenin söylemediği sözleri sar- 

fettiğini duyuyuyoruz. 
10. Yani, “Onlar seni değil bizi yalanlıyorlar. Senin doğruluğundan 

asla şüphe etmiş değillerdir. Fakat sen, gönderdiğim zikir doğrultu¬ 
sunda, emrolunduğun gibi onlara tebliğ etmeye başlayınca, hemen 
şüphelenmeye başladılar. Oysa daha önce senin doğruluğun hak¬ 
kında tereddütsüz yemin ediyorlardı." (Aynı konu En am: 33 te de 

zikrolunmuştur. Bkz. En am an: 21.) 
11. Bu, kafirlerin, “Muhammed'in dışında, Allah'ın peygamberlik 

göndereceği başka kimse yok muydu?" şeklindeki sorularına bir ce¬ 
vaptır. Cevapta şöyle deniliyor: “Bunlar ne zamandan beri yetki sa¬ 

hibidirler ki, kimi peygamber göndereceğimi onlara sorma ihtiyacı 
duyayım? Gerçekten yetki sahibi olmak istiyorlarsa eğer, aya çıksın¬ 
lar ve kainatı ele geçirmek için çabalasınlar. Sonra da dilediklerini 
peygamber olarak göndersinler.” Kureyş'in ileri gelenlerinin ikide bir 
tekrarlayıp durdukları, “Peygamberlik makamına Kureyş'deki diğer 
zengin ve güçlü kimseler değil de, niçin Muhammed layık bulun¬ 
muş?" şeklindeki iddiaları Kur an ın çeşitli yerlerinde zikredilmiştir. 
Bkz. Isra: 100, Zuhruf: 31-32. 

12. Burada Mekke'ye işaret olunmaktadır. Yani, “Bunlar yine aynı 

şehirde mağlup olacaklardır. Onlar belki Rasulüllah'ı hor ve hakir 
görerek reddediyorlar ama öyle bir zaman gelecek ki, kendilerini 
Peygamber in ayaklan altında bulacaklardır.” 

13. Firavun hakkında "kazıklar sahibi" şeklinde bir tanımlama ya¬ 
pılmıştır. Çünkü, onun saltanatı yere çakılmış kazıklar gibi sapa¬ 

sağlamdı. Ya da şöyle denilebilir: “Ordusunda fazla asker olduğu 
için, ordunun konakladığı yerde çok sayıda kazık diktirirdi.” Veya 
“Kim kendisine karşı gelirse, onu kazığa oturturdu." Bu bağlamda, 
Mısır'daki Ehramlan yeryüzüne kazık gibi çakmış olmasının da kas- 
tedilmesi mümkündür. 
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15 Bunlar da, (geldiğinde) bir anlık gecikmesi bile olmayan bir tek 

çığlıktan14 başkasını gözetlemiyorlar. 
16 (Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azab- 

dan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştınver."13 
17 Onların söylemekte olduklarına karşı sabret 16ve bizim güç sahibi 

kulumuz Davud'u 17hatırla;18 çünkü o, (her tutum ve davranışında Al¬ 
lah'a) yönelip-dönen biriydi. 

18 Doğrusu biz dağlara boyun eğdirdik, akşam ve sabah onlar kendi¬ 

siyle birlikte (Allah'ı) teşbih ederlerdi. 
19 Ve toplanıp gelen kuşlan da. Hepsi de onunla (Allah'ı teşbih etme¬ 

de uyum içinde) yönelip-dönmekte olanlar idi.19 

20 Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılı¬ 

ğını vermiştik.20 
21 Sana o davacılann haberi geldi mi? Hani onlar mihraba (Davud'un 

bulunduğu yere girmek için) yüksek duvardan tırmanmışlardı.21 

AÇIKLAMA 

14. Yani, “Tek bir patlama onlan yok etmek için yeterlidir.” Şöyle 
bir anlam da verilebilir: “Bundan sonra onlara hiçbir fırsat verilme¬ 

yecektir." 
15. Yani, “Allah'ın azabının çok dehşetli olmasına rağmen, onlar o 
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kadar akılsız davranıyorlar ki, Hz. Peygamber le, kendisinden azabı 
hemen getirmesini isteyerek alay ediyorlar." 

16. Bu, kafirlerin şu itirazlarına bir cevaptır: 

a) O Muhammed, sihirbazın ve yalancının biridir. 

b) Allah, Muhammed'den başka peygamber gönderecek kimse 
bulamadı mı? 

c) Muhammed'in amacı, Islam a tebliğ vs. değildir. O nun asıl 
maksadı başkadır. 

17. Bu cümle “Kulumuz Davud'u hatırlayın" şeklinde dc tercüme 
edilebilir, ilk şekildeki tercümeye göre bu cümle, “Davut'un kıssa¬ 
sından ibret alın.” İkinci tercümeye göre ise, “Bu kıssayı hatırlayın. 
Çünkü sizlerin sebretmesine yardımcı olacaktır.” şeklinde anlaşıla¬ 
bilir. Bu kıssanın beyan edilmesi ile iki husus vurgulanmış ve keli¬ 
meler her iki anlama da delâlet edilebilecek şekilde kullanılmıştır. 
İzah için bkz.. Bakara an: 273, Isra an: 7 ve 63, Enbiya an: 70-73, 
Nemi an: 18-20, Sebe an: 14-16. 

18. “Ellerin sahibi" şeklindeki ifade, “kuvvet sahibi" anlamına gelir 
ve mecazen kullanılmıştır. Hz. Davud'a bu sıfatlar, şu yüzden atfe- 

dilmiştir. 

1) Cismanî kuvvet: Hz. Davud bu kuvveti Calut karşısında göster¬ 

miştir. 

2) Askerî ve siyasî kuvvet: Hz. Davud civardaki tüm müşrik toplu¬ 

lukları yendiğinde sağlam bir İslâmî devlet kurmuştur. 

3) Ahlâkî kuvvet: Hz. Davud bir yönetici olmasına rağmen, bir fa¬ 

kir gibi yaşamış ve Allah'ın hududlan içinde kalmıştır. 

4) İbadet kuvveti: Hz. Davud, devlet yönetimi ile ve sürekli cihadla 
iştiğal etmesine rağmen (sahihayn'in rivayetlerine göre), gün aşın 
oruç tutar ve gecelerinin üçte birini Allah a ibadetle geçirirdi, imam 
Buhari'nin Hz. Ebu Derda'dan rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber, 

Hz. Davud'un zikri geçtiği yerde, “O. Allah a çok ibadet eden biriydi” 
derdi. 

19. İzah için bkz. Enbiya an: 71. 

20. Yani Hz. Davud çok fasih ve beliğ konuşurdu. O konuştuğunda 

karşısındaki kimseler, ne demek istediğini açıkça anlarlardı. Hü¬ 
küm verdiğinde de, açıkça hüküm verirdi. Hem ilim, hem de ko¬ 
nuşma bakımından faziletli olmak, ancak böyle birine nasip olabilir¬ 

di. 

21. Asıl maksat, kıssanın beyanı olmasına rağmen, kıssa anlatıl¬ 
madan önce kıssanın kahramanının (Hz. Davud) şahsiyeti ve ne tür 

özelliklere sahip olduğu vurgulanmıştır. 
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22 Davud (un yanın)'a girdiklerinde, o, onlardan ürkmüştü;22 onlar 

dediler ki: "Korkma, iki davacıyız, birimiz diğerimize haksızlıkta bu¬ 

lundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bi¬ 

zi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet." 

23 "Bu benim kardeşimdir,23 doksan dokuz koyunu vardır, benimse 

bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlan- 

ma) kat" dedi ve bana konuşma (tarzın)da üstün geldi."24 

24 (Davud) Dedi ki: "Andolsun senin koyununu, kendi koyunlarına 

(katmak) istemekle sana zulmetmiştir.20 Doğrusu, (emek ve mali güçleri- 
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ni) birleştirip katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı tecavüz eder¬ 

ler. cak iman edip de salih amellerde bulunanlar başka. Onlar d* ne 

ka. -. azdır." Davud, gerçekten bizim onu denemeden geçirdiğimizi 

sandı, böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rükû ederek ^yere ka¬ 

pandı ve (bize gönülden) yönelip-döndü. 

25 Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçek¬ 

ten bir yakınlığı ve vanlacak güzel bir yeri vardır.27 

26 "Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öy¬ 
leyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; 

sonra seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sa¬ 

para t, hesap gününü unutmalarından28 dolayı onlar için şiddetli bir 
azab v ardır." 

AÇIKLAMA 

22. “Korkmuştu”çünkü o iki kişi normal yoldan değil, duvardan 
atlayarak odasına girmişlerdi. 

23. “Kardeş”kelimesiyle nesebi bir kardeşliği değil, din kardeşliği¬ 
ni kasdetmiştir. 

24. İlerideki konuyu daha iyi kavrayabilmek için burada biraz du¬ 
rulması gerekiyor. Çünkü mezkur şahıs, davacı olduğu kimse iÇin 

“Benim koyunumu zorla aldı” demek istememiştir. O şöyle demiştir: 
“Bu kardeşimin 99 koyunu var. benimse bir tek koyunum.” yani 
kardeşim büyük güce sahip bir zengin, bense fakir bir kimseyim. Bu 
yüzden de, onun isteklerine karşı çıkma cesaretini kendimde bula¬ 
mıyorum. 

25. Burada Hz. Davud'un, sadece bir tarafı dinleyerek karar verdi¬ 
ği zehabına kapılmak yanlıştır. Çünkü davacının konuşup davalının 
susmuş olmasından, onun suçunu kabullenmiş olduğu anlamı çı¬ 
kar. Bunun üzerine de Hz. Davud kararını vermiştir. 

26. Burada secdenin gerekli olup olmadığında ihtilaf vardır. İmam 
Şafî, bu secdenin bir peygamberin tevbesi olduğunu öne sürerek 
secdenin vacib olmadığım söylemiştir. İmam Ebu Hanife ise, burada 

secdenin vacib olduğu kanaatindedir. Nitekim bu görüş hakkında 
İbn Abbas'dan üç rivayet nakledilmiştir. İkrime nin İbn Abbas'dan 
rivayet ettiğine göre bu ayet, secdeyi gerekli kılar. Çünkü (İbn Abbas) 
Hz. Peygamber i bu ayeti okuduktan sonra secde ederken gördüğü¬ 
nü söylemiştir. (Buhari, Ebu Davud, Tirmizî, Neseî, Müsned-i Ah- 
med). İkinci rivayet Said b. Cübeyr'den nakledilmiştir. Hz. Peygam¬ 

ber (s.a) Sad Suresi ni okurken secde etti ve şöyle buyurdu: “Davud 
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tevbe ve şükür için secde etmişti. Biz de şükretmek için secde ediyo¬ 
ruz." Yani onun tevbesi bu yüzden kabul olmuştur. (Neseî). Üçüncü 
rivayeti Mücahid nakletmiştir. “Allah Teâlâ Kur an da "Allah’ın doğ¬ 
ru yolu gösterdiği kimselere uyun" diye emretmiştir. Bu Davud da bir 
peygamberdi ve secde etmişti. Hz. Peygamber de ona uyarak secde 
etmiştir. (Buhari). Bu üç rivayet de Ibn Abbasdan mervidir. Ebu Sa- 

id el-Hudri şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Rasulüllah bir gün 
hutbede “Sad” Suresi ni okudu ve bu ayete geldiği zaman, minber¬ 
den inerek secde etti. Orada bulunanlar da Hz. Peygamber le birlikte 
secde ettiler. Yine, Rasulüllah bir defasında hutbede bu ayeti okudu. 
Orada bulunanlar ayeti işitince secde etmeye hazırlandılar. Rasu¬ 
lüllah: “Bu, bir peygamberin tevbesi idi. Fakat sizler secde etmeye 

hazırlanıyorsunuz" diyerek minberden indi ve secde etti. Orada bu¬ 
lunanlar da onunla birlikte secde ettiler.” (Ebu Davud). Bu rivayet¬ 
lerden secde etmenin vucubiyeti anlaşılmıyorsa da. en azından Hz. 

Peygamber in bu mevkide secde ettiği açıkça görülmektedir. Dolayı¬ 
sıyla secde etmek herhalde daha efdaldir. Nitekim Ibn Abbas dan yu¬ 
karıda zikrettiğimiz rivayeüer secde etmenin gerekliliğine delâlet et¬ 

mektedirler. 
Bu ayetin şu şekilde anlaşılması da mümkündür. Allah burada 

“rüku etti” biçiminde bir ifade kullanmıştır. Ancak tüm müfessirler 
ittifakla bu ifadenin “secde etti” anlamına geldiği görüşündedirler. 
İfadenin orijinalinden hereketle İmam ı Ebu Hanife ve arkadaşları, 
namazda ve namaz dışında bu ayeti işiten bir kimsenin secde yerine 
rüku edebileceğini söylemişler ve görüşlerine delil olarak Allah'ın 
“secde” yerine “rüku” kelimesini kullanmış olmasını göstermişler¬ 
dir. Bundan anlaşıldığına göre rüku, secdenin yerine geçebilir. Nite¬ 
kim Şafii mezhebi fakihlerinden İmam Hattabi de aynı görüştedir. 

Ancak bu düşünce her ne kadar makul ise de, Hz. Peygamber ve sa¬ 
habelerinden rükunun secde yerine yapılabileceği şeklinde bir riva¬ 

yet yoktur. Dolayısıyla secde yapmaya bir engel olduğu takdirde, rü¬ 
ku edilebilir. Aksi halde bunu bir adet haline getirmek doğru değil¬ 

dir. Nitekim Ebu Hanife ve arkadaşlarının kastetmiş oldukları da bu 
değildir. Onlar sadece secde yerine rüku nun da olabileceğini söyle¬ 
mişlerdir. 

27. Hz. Davud'un hata yaptığı meselenin koyun meselesine benzer 

olması gerekir. Çünkü karar verdiği esnada aniden imtihan olundu¬ 
ğunu hatırlamıştır. Ancak bu hatası affedilemeyecek kadar önemli 

değildir. Bu yüzden Allah onu affettiği gibi aynca mertebesini de 
yükseltmiştir. Allah, onu, kendi kendine pişman olması, secde ve 
tevbe etmesi dolayısıyla affetmiş ve onun ne bu dünyadaki ne de 
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öbür dünyadaki makamına bir halel gelmemiştir. 
18. Bu uyan nedeniyle Hz. Davud tevbe etmiş ve Allah da onu ı bu 

tevbesini kabul ederek mertebesini yükseltmiştir. Bundan anlaşıl¬ 

dığına göre, Hz. Davud'un davranışında nefsanî bir zaafın payı vardı 
ve aynca -muhtemelen- hükümdar oluşu sebebiyle gücünü adil 
olmayan bir biçimde kullanmıştı. Oysa bu şekilde davranmak bir 

hükümdara yakışmazdı. 
Bu bağlamda aklımıza üç soru geliyor. 1) Hz. Davud ne yapmıştı? 

2) Allah Teâlâ. onun bu davranışını niçin açıkça değil de imalı bir şe¬ 
kilde zikretmiştir? 3) Bu olaydan ne gibi bir ders çıkarabiliriz? 

Yahudi ve Hıristiyanların mukaddes kitaplarını okumuş olanlar 
şu hikâyeyi bilirler; (eğer o kitaplara inanırsak) “Hz. Davud Hititli Ur- 
ya'nın kansıyla zina etmiş ve daha sonra Urya'yı kasten savaşa gön¬ 
dererek öldürmüştür. Sonra da karısını nikahı altına almıştır." Ayn¬ 
ca bu kitablara göre zina yaptığı bu kadından Hz. Davud'un oğlu Hz. 
Süleyman olmuştur. Bu hikâye Kitab-ı Mukaddes in II. Samuel 11. 
ve 12. bölümlerinde aynntılı bir şekilde kayıtlıdır. Kur an ın nüzu¬ 
lünden asırlar önce Kitab ı Mukaddes'de kayıtlı olan bu olayı bütün 

dünyadaki Yahudi ve Hıristiyanlar okuyorlar, işitiyorlar ve aynca 
inanıyorlar da. Bu yüzden tüm dünyada, batı ülkelerinde, Israilo- 
ğullan'mn dini eserlerinde bu ithamın geçmediği hiçbir kitap adeta 
yoktur. 

“Ve Rab Natan'ı, Davud’a gönderdi. Ve yanma gelip ona dedi: Bir 
şehirde biri zengin ve öbürü fakir iki adam vardı. Zengin adamın pek 
çol. koyunlan ve sığırları vardı. Ve fakir adamın satın almış ve be-ue- 
m» ? olduğu küçük bir dişi lrızudan başka bir şeyi yoktu; ve kuzu 
onun yanında kendisiyle ve çocukları ile beraber büyümüştü; ve lok¬ 

masından yer, tasından içer, koynunda yatardı. O kendi kızı gibiydi. 
Ve zengin adama bir yolcu geldi ve kendisine gelen yolcuya hazırla¬ 
mak için kendi koyun ve sığırlarından almaya kıyamadı, fakir ada¬ 

mın kuzusunu aldı ve yanına gelen adam için onu hazırladı. Ve o 
adama karşı Davud'un öikesi çok alevlenip Natan'a dedi: Hayy olan 
Rabbin Hakkı için bunu yapan adam ölüm oğludur ve bu şeyi yaptığı 
ve acımadığı için kuzuyu dört kat ödeyecektir. Ve Natan Davud'a de¬ 
di: O adam sensin. İsrail'in Allah'ı Rab şöyle diyor: Ben seni İsrail 
üzerine kral olarak meshettim ve ben seni Saul’un elinden kurtar¬ 

dım ve efendinin evini sana ve efendinin kanlarını koynuna verdim. 
Ve İsrail'le Yahuda evini sana verdim. Ve eğer bu az gelse idi, sana 
daha neler verirdim. Niçin Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun 

sözünü hor gördün? Hititli Uıya'yı kılıçla vurdun ve kansını kendine 
kan olarak addın ve Urya'yı Amman Oğullan'nın kılıcı ile vurdun. Ve 
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şimdi kılıç ebediyyen senin içinden ayrılmayacak; çünkü beni hor 
gördün ve Hititîi ürya nın karısını kendine kan olarak aldın. Rab 
böyle ediyor: İşte, kendi evinden sana karşı kötülük çıkaracağım ve 

senin gözlerinin önünde kanlarını alıp komşuna vereceğim ve bu gü¬ 
neşin gözü önünde o, senin kanlannla yatacak. Çünkü sen gizlice 
yaptın, fakat ben bu şeyi tüm İsrail karşısında ve güneşin karşısında 
yapacağım." (II. Samuel, 12: l-2.)Bu kıssa herkes tarafından bilindi¬ 
ği için Kur an bu olayı aynntılanyla ele almamıştır. Zaten Sünnetul- 
lah'da bu tür olaylar aynntılanyla beyan edilmez, işte bu yüzden ima 
yoluyla anlatılmıştır. Aynca bu olayın hiç de Ehiı kitab ın anlattığı 
gibi olmadığı da zikredilmiştir. Asıl olay. Kur an da açıkça anlaşıla¬ 
cağı üzere Hz. Davud'un Urya'dan (ya da ismi ne olursa) kansıyla ev¬ 
lenme isteğinde bulunmuş olmasıdır. Bu istek, sıradan bir insan ta¬ 
rafından değil, güçlü bir hükümdar ve önemli bir şahsiyet tarafın¬ 
dan yapılmıştır. Kadının kocası ise sıradan bir vatandaştı. Hz. Da- 
vud böyle bir teklifte bulunmuş olmasına rağmen, teklifinin ardında 
bir cebr unsuru bulunmuyordu, ama yine de sıradan bir vatandaşın 
böyle bir teklifin altında ezilmemiş olması mümkün değildir. Urya 
Hz. Davud’a belki de olumlu bir cevap verecek iken, halktan iki salih 
insan aniden Davud'un huzuruna girmiş ve güya ondan aralarında¬ 
ki hadise İle ilgili karar vermesini istemiş olabilirler. Hz. Davud önce 
aralarındaki davayı, gerçek bir hadise sanmış ve davacıyı dinledik¬ 
ten sonra hükmünü vermiştir. Ancak bu hükmü verirken vicdanın¬ 
da muhasebe yaparak, “İşte senin Urya'ya yaptığın teklif ile, bu güç¬ 
lü adamın yaptığı teklif arasında bir fark yoktur. Ben onun bu teklifi¬ 
ni zulüm diye niteleyip, karar verdikten sonra, aynı zulmü neredey¬ 
se irtikap edeceğim" şeklinde düşünmüş olacak ki, bu gerçeği he¬ 
men anladığında secdeye gitmiş ve Allah'a tevbe ederek bu teklifin¬ 
den vazgeçmiştir. 

Kitab-ı Mukaddes'de bu olay en çirkin şekle büründürülerek an¬ 
latılmıştır. Biraz düşünecek olursak olayın şöyle cereyan ettiğini an¬ 
layabiliriz. Hz. Davud, o kadının sıradan birinin yerine, bir hüküm¬ 
darın karısı olmasımn daha münasip düşeceğini düşünmüş olabilir. 
Ve böyle bir düşünceden hareketle kadının (ürya nın karısının) üs¬ 
tün özelliklerini duymuş ve -muhtemelen- böyle bir kadımn kocası¬ 
na sözkonusu teklifi iletmiştir. O dönemde bu tür şeyler, toplum 
içinde normal karşılanıyordu. Çünkü başka birinin karısını beğe¬ 
nen şahıs hiç çekinmeden kadının kocasına “karını boşa onunla ben 
evleneyim" diyebiliyordu. Böyle bir teklifle karşılaşan kimse, hiçbir 
şekilde gocunmaz hatta dost hatın için sırf arkadaşı evlenebilsin di¬ 
ye karısını boşardı. Ancak Hz. Davud böyle bir teklifde bulunacağı 
zaman karşısındaki kimsenin sıradan bir insan olduğunu hesap et¬ 
memiştir. Zira. Hz. Davud sıradan bir insan olmadığı gibi, aynca bir 
hükümdardır. Yaptığı teklifte bir cebr sözkonusu olmasa dahi, sırf 
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s< .,/p olduklan nitelikler bakımından, karşısındaki kişi onun bu 
tef ':fini emir olarak telakki edebilirdi. Temsili bir davaysa, Hz. Da- 

tfci un bu olayı vicdanen muhasebe etmesine ve hatasını farkeder 
etmez teklifinden vazgeçmesine neden oldu. Böylece bu iş de kapanı- 
vermiş oldu. Fakat bir süre sonra kadının kocası bir savaş esnasın¬ 
da şehit düşmüştür. Adamın şehit düşmesi üzerine karısı dul kaldığı 
için, Hz. Davud onu kendisine nikahlamıştır. Ancak yahudilerin ha¬ 
bis zihniyeti bu olayı efsane haline sokmuştur. Ayrıca böylesine çir¬ 
kin bir olayın ortaya atılma nedenlerinden biri de bir grup yahudinin 
Hz. Süleyman'a cephe alıp düşman kesilmiş olmalarıdır. Dolayısıyla 
bu kimseler olayı abartarak Hz. Süleyman’ı karalamaya çalışmışlar¬ 
dı. (Bkz. Nemi an: 56) Yahudiler bu yüzden -Maazallah- Hz. Da¬ 
vud'un Urya'nın hanımını kendi sarayının çatısı üzerinde çırılçıplak 
yıkanırken gördüğü ve kadını sarayına getirterek onunla zina ettiği 
ve kadının hamile kalması üzerine de kocasını Benu Amum'lularla 
yapılan bir savaşa gönderdiği şeklinde bir hikâye düzmüşlerdir. Gü¬ 
ya komutan Yuab'a “Uryayı, öldürebileceği bir yere tayin etmesini” 
emretmiştir. Urya öldürülünce de Hz.Davud onun karısını kendisi¬ 
ne nikahlamış ve bu kadından Hz. Süleyman doğmuştur. İşte tüm 
bu yalan iftira ve zulmü yahudiler Kitab ı Mukaddes e kaydetmişler¬ 
di; Ve ne yazık ki hâlâ okunup durmaktadır. Binaenaleyh Hz Mu¬ 
sa dan sonra lsraiiloğullan'na ihsan edilen bu iki büyük insanı bu 
şekilde zelil etmeye çalışmışlardır. 

Müfessirlerden bir grup, bu efsaneyi hemen hemen benimseyerek 
Israiloğulları'nın rivayetlerini kabul etmişlerdir. Ancak Hz. Da¬ 
vud'un zina etmesi ve kadının hamile kalması ile ilgili bölümlerini çı¬ 
kararak diğer kışı mİ an aynen nakletmişlerdir. Başka bir grup mü- 
fessir ise, bu olayla o iki kişinin (koyun) davası arasındaki ilgiyi red¬ 
dederek bu kıssayı anlamsız bir şekilde tevile yeltenmişlerdir. Ama 
bu tevilin de aslı yoktur. Ve bir kaynağa dayanmamaktadır. Aynca 
ayetlerin siyak ve sibakına da uygun düşmemektedir. Buna rağmen 
müfessirlerden bir grup bu olayı doğru bir şekilde değerlendirmişler 
ve bu gerçeğe ulaşmışlardır, örneğin bazıları şöyle demektedirler. 

Mesruk ve Said b.Cübeyr'in lbn Abbas'dan rivayet ettiklerine gö¬ 
re “Hz. Davud bir adama karısını boşaması için “kannı boşa da 
onunla ben evleneyim" şeklinde bir teklifte bulunmuştur, o kadar." 
(lbn Cerir). 

Zemahşeri. “Keşşaf* isimli tefsirinde “Allah'ın Hz. Davud kıssası¬ 
nı anlatımından, Hz. Davud'un bir kimseden kansın boşaması için 
ricada bulunması anlaşılmaktadır. ” diyor. 

Cessas, “Hz. Davud'un evlenmek istediği kadın o adamın kansı 
değil nişanlısı idi. Hz. Davud kadına kendisiyle evlenmesi teklifinde 
bulunmuştur. Bunun üzerine de Allah, kendisini “Bir mü'min kar¬ 
deşinin nişanlısına evlenme teklifinde bulunuyorsun. Oysa senin 
birçok hanımın var." diye uyardı." demiştir. (Ahkamu'l-Kur'an), Bazı 
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müfessirler bu görüşün Kur an ile uyuşmadığını söylemişlerdir. 
Çünkü Kur'an'da olay “Benim bir tek koyunum var, onu da bana ver 
dedi şeklinde ifade edilmektedir. Ve Hz. Davud “O, senin koyununu 
kendi koyunlanna katmayı istemekle sana zulmetmiştir” şeklinde 
bir hüküm vermiştir. Dolayısıyla bu örnek, bu kadının Urya’nın ka¬ 
rısı olduğu takdirde bir anlam ifade eder. Eğer onun nişanlısı olsay¬ 
dı, ayetteki ifadenin şöyle olması gerekirdi: “Ben bir koyun almak is¬ 
tiyorum, ama o bırak o koyunu da ben alayım’ diyor.” 

Kadı Ibnü'l-Arabi “Ahkamu’l-Kur'an" adlı eserinde, bu olayı ol¬ 
dukça ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. “Olayın aslı Hz. Davud'un bir 
şahsa “hanımını boşa da onu ben alayım” şeklinde ciddi bir teklifin¬ 
den ibarettir... Kur'an'da o şahsın Hz. Davud'un teklifini kabul etip 
ötmediği belirtilmemiştir. Aynca, Hz. Davud'un o kadınla evlendiği 
vö ondan Hz. Süleyman'ın doğduğu da açıklanmamıştır....Hz. Da¬ 
vud'un uyarıldığı mesele, o kadının kocasına, boşanması için yaptığı 
tçkliften başka bir şey değildi.... Çünkü böyle bir davranış her ne ka- 

caiz ise de, bir peygambere bu şekilde davranması yakışmazdı. 
ÇRJyüzden Allah onu uyardı ve nasihatte bulundu.” 

, Bu yorum, ayetlerin siyak ve sibakıyla uygun düşmektedir. Nite¬ 
kim bu kıssa ile düşündüğümüzde, Allah'ın bu olayı iki nedenden 
ötürü beyan ettiği sonucuna vannz. Birincisi, Hz. Muhammed'e, ka¬ 
firlerin “sihirbaz ve yalancı” şeklindeki ithamlarına sabretmesi ve 
zalimlerin zina ve cinayet suçuyla itham ettikleri Hz. Davud'u hatır¬ 
laması öğütlenerek, ondan, kafirlerin söylediklerine göğüs germesi 
istenmktedir. İkincisi, kafirler şu şekilde korkutulmaktadın “Sizler 
bu dünyada hiç çekinmeden zulüm yapmakta ve yalan, iftira düz- 
mektesiniz. Ama Allah'm yanında bu yaptıklarınızdan hesaba çekil¬ 
meden bırakılmayacaksınız. Çünkü Allah en makbul ve sevgili kul¬ 
larım bile, yaptıklarından hesaba çekmeden bırakmayacaktır.” So¬ 
nuç olarak Hz. Peygambere, sanki şöyle demesi emredilmiştir: “Da¬ 
vud'un kıssasını anlat ki, ne kadar seçkin özelliklere sahip olursa ol¬ 
sun yine de onu yaptıklarından hesaba çektiğimiz bilinsin.” 

8u noktada yanlış bir anlayışı düzeltmekte yarar görüyoruz. Da¬ 
vacı kimse, din kardeşinin 99 koyunu olduğunu ve onun kendisinde 
bulunan bir koyunu da istediğini söylemektedir. Bundan Hz. Da¬ 
vud'un 99 hanımı olduğu ve onun bir hanım daha alarak eşlerinin 
sayısını ICO'e tamamlamak istediği anlaşılmaktadır. Fakat bu ör¬ 
nekle, Hz. Davud ile Hititli Uıya arasındaki olayın kelimesi kelimesi¬ 
ne mutabakat arzettiğini düşünmek zorunda değiliz. Çünkü bizler 
de, günlük hayatımızda 40-50-60 gibi tabirleri çokluk ifade etmek 
için bir deyim şeklinde kullanırız. Ünlü müfessir Nisaburi, Haşan 
Basilden, “Hz. Davud'un hanımlarının sayısının 99 olmadığını, bu 
ifadenin sadece temsilen kullanıldığını” rivayet eder. (Bu kıssa hak¬ 
kında ayrıntılı bilgi için bkz. [Tefhimat] adlı eserim, C: 2. sh: 29- 
44.) 
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27 Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri ba¬ 
tıl29 olarak yaratmadık. Bu, küfredenlerin zannıdır. Ateşten (görecekleri 
azabtan) dolayı vay o küfretmekte olanlara. 

28 Yoksa biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde boz¬ 
gunculuk çıkaranlar gibi90 (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler 
gibi (bir) mi tutacağız? 

29 (Bu Kur'an,) 3'Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl 
sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. 

30 Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik.32 O, ne güzel kuldu. Çünkü 
o, (daima Allah'a) yönelip-dönen biriydi. 

31 Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç 
ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu.33 

32 O da demişti ki: "Gerçekten ben, mal34 (veya at) sevgisini Rabbimi 
zikretmekten dolayı tercih ettim." Sonunda bu atlar (koştular ve toz) per¬ 
desinin arkasına saklandılar. 

33 "Onları bana geri getirin" (dedi). Sonra da (onların) bacaklarını ve 
boyunlarını okşamaya başladı.33 

AÇIKLAMA 

29. Yani, “Bu kainat bir hikmete, maksada ve adalete dayanmaksı¬ 
zın, boşuboşuna yaratılmamıştır." Bu cümle önceki konunun bir 
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özeti olduğu kadar, sonraki konuya da bir giriş niteliği taşımaktadır, 
önceki konuda. “Sizler ne yaparsanız yapın hesap sorulmayacak 
kadar bu hayat sorumluluktan ve adaletten bağımsız değildir. İyilik 
yapanlann iyilik, kötülük yapanların kötülük bulamayacağını mı 
sanıyorsunuz? Sizler bu dünyayı, onu yaratanın eğlence için yarattı¬ 
ğı bir oyuncak mı zannediyorsunuz? Yani, insanı yaratmakla an¬ 
lamsız bir iş mi yapmıştır?" denilmektedir. Bu konu Kuranın deği¬ 
şik yerlerinde de işlenmiştir. 

“Bizim sizi boş yere, bir oyun, eğlence olarak yarattığımızı ve sizin 
bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" (Müminun: 
115) 

“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanlan eğlenmek için 
yaratmadık. Onlan sadece gerçek bir sebeble yarattık. Fakat onların 
çoğu bilmiyorlar. Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür." (Du- 
han: 38-40) 

30. “Yani, sizler iyi bir insan ile kötü bir insanın sonunun aynı ola¬ 
cağını mı sanıyorsunuz? Şayet ahirette ceza ve mükafat olmayacak¬ 
sa. bunun Allah ın adaletine avkın düşeceği açıkça ortadadır. Aksi 
takdirde iyilik ve kötülük kavramları diye bir şey olmazdı. Yine böyle 
olmasaydı salih ve iyi insanlar her türlü musibet ve belayı göze ala¬ 
rak iyilik etmeye çalıştıklan için aptal kabul edilirlerde Çıkarcılar, 
fâcir ve fâsıklar ise zulüm yaparak her türlü ahlâksızlığı işledikleri 
için -Maazallah- akıllı sayılırlardı. 

31. “Mübarek" yani, hayır ve saadeti bollaştıran. "Kur an mübarek 
bir kitabtır." Çünkü eşsiz bir kitabtır: Bu eşsiz kitabtan hidayet 
alan, her türlü yaran elde eder ve bu kitap onu zarardan korur. 

32. Hz. Süleyman ın (a.s) bahsi daha önce geçmişti. Bkz. Bakara 
an: 104. İsra an: 7. Enbiya an: 70-75, Nemi an: 18-56. Sebe an: 12- 
14. 

33. " ^ ". dururken sakin, fakat koşarken de hızlı koşan 

atlar için kullanılır. 
34. “Hayr" bolluk anlamına gelir. Ancak burada mecazen, atlara 

atfen kullamlmışur. Hz. Süleyman bu atlan Allah yolunda cihad için 
beslediğinden, burada “hayr" ifadesi geçmiştir. 

35. Bu ayetlerin tercüme ve tefsiri hakkında, müfessirler arasında 
ihtilaf vardır. 

Bir grup müfessir. bu ayetlerden. Hz. Süleyman'ın atlan muayene 
ederken ve onlan koştururken, ikindi namazını kılmayı unuttuğu 
anlamını çıkarmışlardır. Bazılan ise. Hz. Süleyman’ın ikindi ve ak¬ 
şam namazı sırasında bir \1rdi olduğunu ve virdlerini unutup güneş 
battığı için, atlann getirilmesini emrettiğini, sonra da atlar getirildi¬ 
ğinde. onların ayaklarım kestiğini, başka bir deyişle atlan Allah'a 
kurban ettiğini söylemişlerdir. Zira atlar onu Allah’ı anmaktan alı¬ 
koymuştur. Bu yorumu kabul edersek, ayetlerin anlamı şöyle olur: 
“Ben" dedi. "Maİ sevgisine o kadar daldım ki. Allah'ı anmayı (ikindi 
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namazı veya virdi) unuttum, öyle ki güneş battı." “Onlan (atlan) ge¬ 
tirin" diye emretti ve onlann bacaklarını ve boyunlannı kesti. “Bu 
yorumu büyük müfessirler yapmış olmasına rağmen, tercih edile¬ 
mez. Çünkü üç konuda kendiliklerinden tevil yapmışlardır. 1) On¬ 
lar, Hz. Süleyman'ın ikindi namazını veya virdlerini unuttuğunu 
söylemişlerdir. Oysa Kur an daki ayetten en çok. “Ben” dedi, "Mal 
sevgisine o kadar daldım ki. Allah'ı anmayı unuttum." anlamı çıka¬ 
bilir. ikindi namazından veya virdden bahsedilmemektedir. İkincisi, 
onlar “güneş battı" diyorlar, fakat metinde, “güneş” lafzı yoktur Bu¬ 
rada “Hatta tevârat hil-hicab" (perdenin arkasına gizlendiler) denile¬ 
rek “es-safinatu'l-ciyad" (yağız atlar) ifadesi ile ilişki kurulma* tadır. 
Yani, “Perdenin arkasına gizlenenlerin", “yağız atlar” olduğu hemen 
anlaşılıyor. Aynca onlar, Hz. Süleyman'ın atların bacaklarına ve bo¬ 
yunlarına elleriyle değil kılıçlarıyla dokunduğunu (kestiğini) varsa¬ 
yıyorlar. Oysa Kuranda “kılıçla dokunmak” şeklinde bir kullanım 
varit değildir. Dolayısıyla “dokunma" ifadesinin kılıçla olduğu şek¬ 
linde bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ben şahsen bu tür tef¬ 
sirlere prensip olarak karşıyım. Bana göre Kur an da olmayan ifade 
biçimleriyle, ayetlere anlam vermek, ancak şu dört şarta bağlıdır: 

1) Ayetlerin siyak ve sibakı, böyle bir anlamın çıkarılmasına mü¬ 
saitse, 

2) Kur an in başka bir yerinde, çıkarılan anlamı destekleyici baş¬ 
ka bir karine (veya karineler) varsa. 

3) Eğer ayeti sahih bir hadis izah ediyorsa. 
4) Güvenilir bir kaynakla bildirilmişse. Sözgelimi tarihi bir bilgi 

varsa ve onu arkeolojik tespitler, ilmi belgeler destekliyorsa. Şayet 
ser i bir hüküm sözkonusu ise, muteber fıkıh eserleri dikkate alına¬ 
bilir. 

Tüm bunların dışında, kendiliğinden bir kıssa icad ederek 
Kuranı anlamaya çalışmak, bence sakıncalı bir davranış olur. 

Yukarıdaki, “tercüme-tefsir"den biraz farklı olarak, bazı müfes¬ 
sirler, “hatta tevârat bil-Hicab” (perdenin arkasına gizlendiler) ve 
“Ruddûhâ aleyye" (onu bana getirin) şeklindeki ifadelerde geçen za¬ 
mirlerin, güneşe işaret ettiğini söylemektedirler. Yani, ikindi vakti 
geçmiş ve güneş batmıştı. Hz. Süleyman bunun üzerine kainatı ida¬ 
re eden meleklere, güya, “güneşi geri getirin de, ikindi namazını eda 
edebileyim" demiştir. Böylece güneş geri gelmiş ve Hz. Süleyman na¬ 
mazını eda etmiştir. Fakat bu tefsir, önceki tefsirden daha da man¬ 
tıksızdır. Gerçi bu itirazımızla, Allah'ın güneşi geri getirmeye gücü 
olmadığını söylemek istemiyoruz ama yine de bunun konuyla hiçbir 
ilgisi yoktur. Çünkü Hz. Süleyman'dan bu kadar büyük mucizeler 
südûr etmiş olsaydı eğer, o zaman bunu kendisi zaten zikretmiş 
olurdu. Aynca gerçekten de, güneş battıktan sonra tekrar geri gel¬ 
miş olsaydı, bu kadar büyük bir hadisenin dünya tarihine geçmiş ol¬ 
ması gerekirdi. Bu tefsiri desteklemek için bazı zevat, birtakım ha- 
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dişleri öne sürerek, güneşin battıktan sonra geri gelme olayının bir¬ 
kaç kez vuku bulduğunu iddia etmişlerdir. Bu yüzden miraç müci- 
zesini, güneşin geri gelmesi olarak zikrederler. Hendek Savaşı sıra¬ 
sında Hz. Peygamberin, battıktan sonra güneşi geri getirdiğini, yine 
Hz. Ali, Hz. Peygamberin kucağında uyuduğu için ikindi namazım 
kılamadığından dolayı, Hz.Peygamber in dua ederek güneşi geri ge¬ 
tirdiğini söylerler. Bu rivayetler yukandaki yorumu desteklemek 
için zikredilmelerine rağmen, yukandaki yorumdan daha da anlam¬ 
sızdırlar. Hz. Ali ile ilgili hadisi imam Ibn Teymiyye, her yönüyle ele 
aldıktan sonra uydurma olduğunu ispatlamıştır, imam Ahmed 
b.Hanbel, “Bu hadis asılsızdır”, Ibn Cevzi ise “Kuşkusuz bu hadis 
uydurmadır" demişlerdir. Hendek Savaşı ile ilgili hadis, bazılanna 
göre zayıf, bazılarına göreyse uydurmadır. Miraç hadisesine gelince 
bu olayın hakikati şöyledy-: “Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber'den 
Miraç’ı ispatlamasını isteyince o; “Kudüs yolunda falan kafilede filan 
hadise vuku buldu” demiştir. Mekkeli müşrikler o kafilenin Mek¬ 
ke’ye ne zaman varacağını sorduklannda Hz. Peygamber, “şu gün 
gelecektir” diye cevap vermiştir. O gün geldiğinde, Kureyş kafirleri 
bütün gün o kafileyi beklemiş ve akşam olmuştur. Bunun üzerine 
Rasulüllah kafile gelmeden önce güneş batmasın diye dua etmiş ve 
gerçekten de kafile güneş batmadan önce gelmiştir. Bazı raviler bu 
hadiseyi rivayet ederlerken, o gün güneşin bir saat geç battığını söy¬ 
lemişlerdir. Böylesine önemli bir hadis için, bu kadar zayıf şahitlikle¬ 
rin kabul edilmesi mümkün mü? Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi gü¬ 
neşin geri gelmesi ve günün bir saat uzaması büyük bir olay olduğu 
için, tüm dünyanın bu olayları bilmiş olması gerekirdi ve sadece bir¬ 
kaç insanla sınırlı kalmazdı. 

Müfessirlerden bir başka grup da bu ayetlerin anlamım, önyargı¬ 
sız bir kimsenin okuyup anladığı gibi anlamışlardır. Bu müfessirle- 
rin yorumuna göre bu hadise şöyledir: “Hz. Süleyman bir dizi yağız 
atı sürdüğü zaman, “Bu atlan sadece Allah nzası için seviyorum. 
Öyle ki onlarla cihad edilerek Allah’ın kelimesi yükselsin” demiştir. 
Sonra atlan koşturdu. Atlar o kadar hızlı koşmuşlardır ki gözden 
kaybolmuşlardır. Daha sonra atlan geri getirmiştir." Ibn Abbas'a gö¬ 
re Hz. Süleyman onlann bacaklarını ve boyunlarını okşamıştır. Ba¬ 
na göre doğru tefsir budur. Çünkü bu yorum, ayetlerin siyak ve siba¬ 
kına uygundur. Burada dışandan kelimeler ithal etmeye gerek yok¬ 
tur. Çünkü bu fazladan kelimeler, ne hadislerde, ne de Israilî haber¬ 
lerde bulunmaktadır. 

Burada, Allah’ın Hz. Süleyman için, “Benim en iy kulumdur. Beni 
çokça zikrederdi.” şeklinde buyurması dikkate değerdir. Hz. Süley¬ 
man hakkında söylenen bu sözlerden, şöyle denilmek istendiği anla¬ 
şılıyor: “Bu kulum herşeyi benim için sever, mütekebbirler gibi sahip 
olduğu mal-mülkten dolayı gurura kapılmaz ve beni çokça hatır¬ 
lar." 
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34 Andolsun, biz Süleyman'ı denemeden geçirdik. Tahtının üstünde 

bir ceset bıraktık. Sonra (eski durumuna) döndü. 

35 "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan 

bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen, karşılıksız armağan eden¬ 

sin."36 

AÇIKLAMA 

3i önceki ayetler, gelecek konunun bir başlangıcı idi. Yani, Allah 

önce Hz. Davud'u övmüş, sonra da imtihan ettiğini beyan ederek, 

“Ben onu uyardım, Davud da tevbe ve secde etti demiştir.” Aynı şe¬ 

kilde Allah, Hz. Süleyman hakkında “Beni çokça zikreden bir kuldu” 

dedikten sonra, “Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının 

üzerine bir ceset bıraktık, sonra bize (tevbe ederek) yöneldi, demiş¬ 

tir." Diğer bir deyişle, Allah Teâlâ her iki kıssada da iki hususu anlat¬ 

mak istiyor. Birincisi, “Peygamber hata yaptığında, onlar bile sorgu¬ 

lanmadan bırakılmazken, diğerlerinin özelliği ne ola ki?” İkincisi, 

“Bir kul bir hata yaptıktan sonra, asla inat etmemeli ve hatasının 

farkına vanr varmaz tevbe etmelidir.” Bu davranışları sonucunda 

Allah bu kullarım (Hz. Davud ve Hz. Süleyman) affetmiş ve ayrıca on¬ 

ların derecelerini yükseltmiştir. 

a) Hz. Süleyman'ın içine düştüğü fitne acaba nedir? 

b) Onun tahtı üzerine ceset bırakılmasının anlamı nedir? 

c) Bu cesedin oraya bırakılmasıyla, nasıl bir uyan oldu da, Hz. Sü¬ 

leyman hemen tevbe etti? 

Bu sorulann cevaplanmasında müfessirler 4 ayn yol takip etmiş¬ 
lerdir. 

Bir grup müfessir, çok uzun bir efsane rivayet etmiştir. Ancak bu 

efsanenin aynntılannda birçok ihtilaf vardır. Bu efsane şu şekilde 
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özetlenebilir: Onlara göre kan sı 40 gün putlara tapmış olmasına rağ¬ 

men, Hz. Süleyman'ın bundan haberi olmamıştır. Diğer bir rivayete 

göre, Hz. Süleyman birkaç gün evden çıkmamış ve mazlumların şi¬ 

kayetlerini (dinleyip), dertlerini halletmemiştir. Bunun üzerine şu 

şekilde cezalandınlmıştın Güya şeytan, onun ins, cinn ve rüzgarlara 

hükmettiği yüzüğünü çalmıştır. Yüzüğü çalınınca bu güçten mah¬ 

rum kalan Hz. Süleyman 40 gün sersem sersem dolaşmıştır. Fakat 

onun yerine şeytan hüküm sürmüştür. Tahtının üzerine atılan ce- 
sed ile de Hz. Süleyman'ın tahtına oturan şeytan kastedilmektedir. 

Hatta bazı kimseler daha da ileri giderek, Hz. Süleyman'ın hanımla- 

nnın bile o şeytandan korunamadıklarını ileri sürmüşlerdir. En so¬ 

nunda devlet büyükleri ve alimler, şeytandan şüphelenmiş ve onun 

Hz. Süleyman olmadığını anlamışlardır. Şeytan a Tevrat'ı göster¬ 

mişler ve o Tevrat'ı görünce hemen kaçmıştır. Kaçarken yüzüğü de¬ 

nize düşürmüş veya kendisi atmıştır. Yüzüğü bir balık yutmuş, tesa¬ 

düfen (!) balığı da Hz. Süleyman yakalamıştır. Balığın kamını temiz¬ 

lemek için yardığında kendi yüzüğünü bulmuş ve bulur bulmaz da 

tüm ins ve cinn emrine hazır olmuştur. Bu hikâyenin tümü baştan 

sona kadar hurafedir. Bu hikâyeyi Ehl-i Kitab'dan gelerek müslü- 

man olan mübtedirler (yani müslümanlar), lsrailiyat'tan nakletmiş 

ve zamanla müslümanlar arasında yayılarak revaç bulmuştur. Ne 

tuhaftır ki, bazı büyüklerimiz (!) Kur an ın tafsilatı olarak bu hurafe¬ 

leri nakletmişlerdir. Oysa Hz. Süleyman'ın gücü yüzüğe dayanmı¬ 

yordu. Ayrıca Allah, şeytana, peygamberlerin suretine girme gücü¬ 

nü ve insanları bu şekilde saptırma izni vermiş değildir. Allah hak¬ 

kında böyle bir sûizanda bulunmak da mümkün değildir, ki O, pey¬ 

gamberini hataları dolayısıyla cezalandırmak için, şeytanı onun su¬ 

retine soksun ve böylece ümmetinin mahvolmasına göz yumsun. Bu 

mümkün değildir. Yine en önemlisi, bizzat Kur an bu yalanlan red¬ 

detmektedir. Kuranda, Hz. Süleyman'ın bu imtihandan sonra af di¬ 

lemesi üzerine, onun hatasının affedildiğinden ve sonra da şeytan¬ 

larla rüzgann emrine verildiğinden bahsedilir. Tefsirlerde ise, tam 

aksine, şeytanın bu yüzük dolayısıyla Hz. Süleyman'a tabi olduğu 

söylenir. Büyüklerimizin(!) sözkonusu ayetleri hiç dikkate almama¬ 

larına hayret ediyorum. 

Diğer bir grup müfessire göre, Allah, Hz. Süleyman'a 20 sene son¬ 

ra bir evlad verince, şeytanlar, Hz. Süleyman dan sonra onun hü¬ 

kümdar olup kendilerinin yine esir kalacağım düşünerek korkmuş- 
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lar ve bu yüzden çocuğu öldürmeye karar vermişlerdir. Hz. Süley¬ 
man bunu öğrenince çocuğunu büyümesi için bulutlarda saklamış. 
Alla Teâlâ da Hz. Süleyman'ın kendisine tevekkül etmeyerek bulut¬ 
lara güvenmesine öfkelenmiş ve çocuğun cesedini tahtına bırakmış¬ 
tır. Bu hikâye de Kur an a aykırıdır ve hiçbir kaynağa dayanmaz. 
Çünkü burada da, rüzgarın ve şeytanların bu hadiseden önce Hz. 
Süleyman'ın emrinde olduğu varsayılmıştır. Oysa Kur an, tam aksi¬ 
ne şeytanların ve rüzgarın bu hadiseden sonra Hz. Süleyman'ın em¬ 
rine verildiğini belirtir. 

Üçüncü bir grup müfessire göre ise, Hz. Süleyman, “Bu gece, 70 
hanımımla birden yatacağım ve her hanımımdan bir mücahid doğa¬ 
cak diye yemin etmiştir. Ancak bu yemini yaparken “inşaallah" de¬ 
mediği için o gece sadece bir hanımı hamile kalmış ve ondan da yansı 
ceset bir çocuk doğmuştur. Bunu üzerine hanımı bu çocuğu Hz. Sü¬ 
leyman'ın tahtı üzerine bırakmıştır." Bu hadisi Ebu Hureyre'nin Hz. 
Peygamber den rivayet ettiği nakledilir. Bu hadisi Buhari, Müslim ve 
diğer muhaddisler çeşitli senetlerle nakletmişlerdir. Buhari'de bile 
muhtelif yerlerde ve muhtelif senetlerle bu hadis nakledilmiştir. Bu 
hadislerde Hz. Süleyman'ın hanımlarının sayısı bazen 60, bazen 70 
bazen 90 veya 99, bazılanna göre 100 e kadar varmıştır. Çoğunluğu¬ 
nun rivayet senetleri kuvvetli hadislerdir. Bu yüzden hadisin sıhhat 
bakımından reddedilmesi (tenkit edilmesi) mümkün değildir. Fakat 
hadisin aklen kabul edilmesi ise imkan haricidir. Çünkü bizzat hadi¬ 
sin muhtevası, Rasulüllahın (s.a) böyle bir şey söylemediğini adeta 
haykırıyor. Çok kuvvetli bir ihtimale göre Hz. Peygamber bu olayı ya- 
hudilere istinaden ve başka birine misal olarak anlatmıştır. Dinle¬ 
yenler de yanlış anlamışlar ve Hz. Peygamber den bu olayı gerçek bir 
hadiseymiş gibi rivayet etmişlerdir. Böylesine akla aykın hadisleri, 
sırf kuvvetli senet dolayısıyla kabul ettirmeye çalışırsak din bir eğ¬ 
lence haline gelir. Herkes bizzat kış mevsiminde gecelerin, 10-11 sa¬ 
atten fazla olmayacağını hesaplayabilir. Hz. Süleyman'ın en az 60 
hanımı olduğunu kabul eder, bir saatte de hiç nefes almadan 6 hanı¬ 
mına uğradığını ve 10-11 saat sürekli onlarla birlikte olduğunu dü¬ 
şünecek olursak bunun fiilen mümkün olmadığı sonucuna vannz. 
Sanıyorum Hz. Peygamber bu kadar mantıksız bir hikâyeyi gerçek 
bir olay olarak anlatmamıştır. Ayrıca hadislerin hiçbir bölümünde 
Hz. Süleyman'ın tahtı üzerine atılmış olan ceset ile yan ceset çocu¬ 
ğun bir ilgisi olduğuna dair bir ima bile yoktur. Dolayısıyla bu olayı. 
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Hz. Peygamber in bu ayetin tefsiri olması münasebetiyle anlattığını 
iddia etmek mümkün değildir. Belki bu çocuğun doğuşundan sonra 
Hz. Süleyman'ın tevbe-isttğfar etmesini makul karşılayabiliriz, ama, 
“Ey Allah'ım! Bana senden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir sal¬ 
tanat ver." şeklindeki duasını makul karşılamak mümkün değil¬ 
dir. 

Diğer bir yorum ise imam Razi tarafından yapılmıştır. “Hz. Süley¬ 
man bir hastalığa yakalanmış veya başka bir tehlike dolayısıyla sı¬ 
kıntı ve üzüntü içinde zayıflayarak bir deri bir kemik kalmıştı. Yani, 
öyle bir hale gelmiş ki, cansız ceset denecek kadar zayıflamıştır.” Fa¬ 
kat bu yorum Kur'an'a uymaz. Çünkü Kur an daki ifade aynen şöyle- 
dir: “Andolsun biz Süleyman’ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ce¬ 
set bıraktık, sonra bize yöneldi." Bu ayeti okuyan herhangi bir kim¬ 
se, söz konusu cesedin Hz. Süleyman’ın cesedi olmadığını hemen 
anlar. Anlaşılan odur ki, Hz. Süleyman bir hata yapmış ve bunun 
üzerine Allah kendisini uyarmıştır. Sonuçta ise hatasını idrak eden 
Hz. Süleyman, Allah a yönelmiştir. • 

Bu bir gerçektir ki, bu bölüm Kur an ın en müşkül yeridir ve ke¬ 
sinlikle sarih bir şekilde tefsir edilemez. Hz. Süleyman'ın “Rabbim 
beni affet ve bana benden sonra hiçkimseye nasip olmayan bir salta¬ 
nat ver" şeklindeki duasını îsrailoğullan’nın tarihi ışığında değer¬ 
lendirirsek şayet, Hz. Süleyman'ın, kalbinde oğlunun tahta geçmesi 
arzusunu taşıdığını ve bu muhteşem saltanatın zürriyyeti boyunca 
devam etmesini istediğini anlarız. Bu arzu ve istek kendisi için bir fit¬ 
ne (imtihan) olduğu için Allah onu uyarmıştır. Nitekim Hz. Süley¬ 
man'ın veliahtınm, büyüdüğünde kıymetsiz biri olduğu ortaya çıktı 
ve babasınm saltanatını devam ettiremedi. Hz. Süleyman'ın tahtı 
üzerine bir cesedin bırakılması muhtemelen şu şekildedir: Hz. Sü¬ 
leyman önce mirasım (saltanatını) bu ehliyetsiz, kabiliyetsiz ve hiç¬ 
bir özelliğe sahip olmayan oğluna bırakmak istiyordu. Dolayısıyla 
Hz. Süleyman bu isteğinden vazgeçti ve bu saltanatın kendisi ile bir¬ 
likte son bulmasını, nesiller boyunca devam etmemesini Allah’a dua 
ederek taleb etti, lsrailoğullan tarihinden de, Hz. Süleyman’ın kendi 
yerine geçmesi için kimseye vasiyette bulunmadığı ve herhangi bir 
tavsiye de yapmadığı anlaşılmaktadır. Fakat Hz. Süleyman'dan son¬ 
ra devletin ileri gelenleri Hz. Süleyman’ın oğlunu tahta Çıkarmışlar 
ve kısa bir süre içinde Israiloğullan'na bağlı 10 kabile Kuzey Filis¬ 
tin’de ayrı bir devlet kurmuştur. Beytü'l-Mukaddes'de ise sadece Ya- 
huda kabilesi kalmıştır. 
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36 Böylece biz, rüzgân onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle di¬ 
lediği yöne yumuşakça eserdi.37 

37 Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. 
38 Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağ¬ 

lanmış38 diğerlerini. 
39 "İşte bu, bizim vergimizdir. (Ey Süleyman) Artık sen de hesaba 

vurmaksızın, ver ya da tut."39 

AÇIKLAMA 

37. Bu hususun izahı daha önce Enbiya Suresinde yapılmıştı. En¬ 
biya Suresi'nde rüzgarlarla ilgili olarak “Er-Rîhe âsifeten” (sert düz- 
gar) ifadesi kullanılırken, burada, “tecribi emrihi ruhaen” (Onun 
emriyle yumuşak bir şekilde akıp gider) denilmektedir. Yani, “Hz. 
Süleyman'ın ticari gemi filosu, emriyle duruma göre yumuşak bir şe¬ 
kilde akıp gider.” 

38. İzah için bkz. Enbiya an: 75, Nemi an: 23-28, 45-47. 
“Şeyatîn” ifadesi ile Hz. Süleyman’ın azgınlıkları dolayısıyla bağ¬ 

ladığı cinnler kastedilmektedir. Fakat bu ifade onların zincirlerle 
bağlandığı anlamına gelmez. Onları, keyfiyetini bilemediğimiz bir 

şekilde, kaçamayacakları ve azgınlık yapamayacakları bir hale getir¬ 
miştir. 

39. Bu ayet üç anlama da gelebilir. 1) Sana sayısız nimetler bağış¬ 
ladık, dilediğine verir, dilediğine vermezsin. 2) Sana ihsan ettikleri¬ 
mizi dilediğine verebilirsin, senden bir hesap istemeyeceğiz. 3) Cin¬ 
ler senin tasarrufun altına verilmiştir. İster serbest bırak, ister bı¬ 
rakma, bir hesap sormayacağız. 
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40 Şüphesiz, onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varıla¬ 

cak güzel bir yeri vardır.40 
41 Kulumuz Eyyub’u da hatırla.41 Hani o: "Herhalde şeytan, bana 

kahredici bir acı ve azab dokundurdu"42 diye Rabbine seslenmişti. 

42 "Ayağını depret. İşte yıkanacak ve içecek soğuk43 (su, diye vahyet- 

tik). 
43 Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt 44ol- 

mak üzere kendi ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışla¬ 

dık.45 
44 "Ve eline bir deste (sap) al, böylece onunla vur ve andını bozma."46 

Gerçekten, biz onu sabredid bulduk. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima 

Allah’a) yönelip-dönen biriydi.47 

AÇIKLAMA 

40. Burada, Allah ın gururlu kimselerden nefret ettiği kadar, ken¬ 
disinden korkan kimseleri de sevdiği anlatılmak isteniyor. Hata ya¬ 
pan bir kul hatasında inat eder ve tüm uyanlara rağmen, tavnnı de¬ 
ğiştirmezse, onun sonu tıpkı Adem ve İblis kıssasında anlatıldığı gi¬ 
bi, îblisinkine benzer. Tam aksine hata yapan bir kul, Allah dan kor- 
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karak af dilerse, Allah kendisini bağışlar. Tıpkı Hz. Davud ve Hz. Sü¬ 
leyman'ı bağışladığı gibi. Nitekim Hz. Süleyman'ın tevbesini kabul 
ettikten sonra Allah, onun duasına icabet etti ve ona hiçkimseye na¬ 
sip olmayan bir saltanat bağışladı. Hiçbir kuluna vermediği yetkiyi, 
cinleri ve rüzgarları emrine tahsis ederek ona verdi. 

41. Bu kısım, Hz. Eyyub'un zikrinin geçtiği 4. yerdir. Daha önce 
En am: 84 ve Enbiya: 83-84'de zikredilmişti. Aynntı için bkz. Enbiya 

an: 76-79. 
42. “Şeytan bana bir musibet dokundurdu" ifadesiyle Hz. Eyyub, 

şeytan’ın hastalık ve musibet verme gibi bir güce sahip olduğunu 
söylemek istememiştir. O, şiddetli bir hastalığa yakalanmış olması, 
mal ve servetini kaybetmesi ve tüm yakınlarının kendisinden yüz çe¬ 
virmesinden ziyade, şeytanın kendisine vesvese yoluyla eziyet etme¬ 
sinden yakmıyordu: “O şeytan bana vesvese vererek, meyus olmamı 
istiyor, beni nankör olmaya itiyor ve sabretmemem için elinden gele¬ 
ni yapıyor" demek istiyordu. Hz. Eyyub’un yakarışım bu şekilde an¬ 
lamayı iki nedenden ötürü tercih ettim: 1) Kur an a göre Allah şeyta¬ 
na sadece vesvese yoluyla tesir etme özelliği vermiştir. Ona, Allah'ın 
kullarına hastalık ve maddi eziyetler vermek suretiyle, onlan Allah 
yolundan saptırma şeklinde bir yetki tanımamıştır. 2) Enbiya Sure- 
si’nde Hz. Eyyub’un Allah'a yalvardığı yerde şeytanın adı bile geçme¬ 

mektedir. 
43. Yani, Allah'ın emriyle ayağını yere vurduğunda oradan su fış¬ 

kırmış ve Hz. Eyyub, o sudan içtikten ve banyo yaptıktan sonra has¬ 
talığı geçmiştir. Muhtemelen Hz. Eyyub bir cilt hastalığına yakalan¬ 
mış olmalıdır. Nitekim Kitab-ı Mukaddes de Hz. Eyyub'un vücudu¬ 
nun baştan başa sivilcelerle kaplı olduğu zikredilir. 

44. Burada her akıl sahibi için bir ibret ve ders vardır. Yani insa¬ 

noğlu ne halde olursa olsun, Allah'a isyan etmemeli ve O ndan ümi¬ 
dini kesmemelidir. lyilikde, kötülükde kendisinden başka ilâh olma¬ 
yan Allah'ın elindedir. O. dilediğini iyi bir durumdan çok kötü bir du¬ 
ruma uğratır, çok kötü bir durumdan da iyi bir duruma yükseltir. 
Dolayısıyla akıl sahibi her insan ümit ettiğini sadece Allah dan bek¬ 

lemelidir. 
45. Rivayetlere göre, Hz. Eyyub'un dışmda herkes, hatta çocukları 

bile kendisinden uzaklaşmışlardır. Bu yüzden "Biz ona şifa verdiği¬ 
mizde ailesi ona döndü. Ondan sonra biz kendisine eskisinden daha 
fazla mal ve evlat verdik." denilmiştir. 
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46. Bu cümle üzerinde biraz durmak gerekir. Hz. Eyyub hasta 
iken, hanımını bir miktar sopa vurarak döveceğine yemin etmiştir. 
Ancak sağlığına kavuştuğunda, günahsız hanımını döveceği için et¬ 
tiği yeminden pişmanlık duymuştur. Dövmese yemin etmiş olduğu 
için günaha girecektir, dövse masum ve vefakâr eşine boşuna hak¬ 
sızlık edecektir. Allah bu sorunu şöyle halletmiştir: “Kaç adet sopa 
vuracaksan eline o kadar çöp al ve bir demet yap, sonra da o demetle 
eşine bir kez vur. Böylece hem yeminin yerine gelmiş olur, hem de 
eşin boş yere eziyet görmez.” 

Bazı fakihler böyle bir yöntemin sadece Hz. Eyyub'a mahsus oldu¬ 
ğunu söylerlerken, bazıları da, başka kimselerin de bu fırsattan ya¬ 
rarlanabileceklerini savunmuşlardır, ilk görüşü İbn Asakir, lbn Ab- 
bas'dan, el-Cassas ise Mücahid'den nakletmişlerdir. Ibn Malik de 
aynı görüştedir. 

Diğer görüş ise İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf, İmam Muham- 
med, İmam Züfer ve İmam Şafii tarafından öne sürülmüştür. Onlara 
göre sözgelimi bir kimse hizmetçisine 10 sopa vurmaya yemin etti¬ 
ğinde, 10 sopayı birleştirerek ona vursa yemini yerine gelmiş olur. 
Ancak 10 sopanın hepsinin de hizmetçinin vücuduna değmiş olması 
gerekir. Nitekim. Hz. Peygamber den rivayet edilen bir hadisde, o, 
hasta bir zaniye böyle ceza vermiştir. Çünkü zina eden şahıs o derece 

hasta idi ki 100 sopaya dayanması mümkün değildi. El-Cassas'ın 
Hz. Sa'd b. Ubade den rivayet ettiğine göre, “Beni Sa'd kabilesinden 
bir şahıs zina etmişti. Ancak o kadar hastaydı ki bu şahıs, bir deri bir 
kemik kalmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber bu zaniye “100 çöpü 

olan bir hurma dalıyla bir kez vurulmasını" emretmişti. (Ahkamu'l- 
Kur an, aynca bu hadis, Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Neseî, Ibn 
Mace, Taberânî, Abdurrezzak ve daha birçok hadis kitaplarında ka¬ 
yıtlıdır.) Hz. Peygamber hasta ve zayıf olan biri üzerinde hadd cezası¬ 
nı bu şekilde tatbik etmiştir. Aynca fukaha, bu tür bir ceza için çeşitli 
şartlar öne sürmüştür. Örneğin her çöpün suçlunun vücuduna do¬ 
kunması ve aynca da eziyet vermesi gibi. 

Bu bağlamda “Yemin eden bir kimsenin, ettiği yemin sahih bir se¬ 
bebe dayanmıyorsa, ne yapılmalıdır?” şeklinde bir soruyla karşılaşı¬ 
yoruz. Hz. Peygamber “Böyle bir durumda kişi en iyi olanı yapmalı¬ 
dır. Çünkü yeminin kaflareti budur” demiştir. Diğer bir rivayete göre 
ise, “Bu yanlış iş yerine iyi bir iş yapmalıdır ki, böylece yeminine kef- 
faret olsun" diye buyurmuştur. Ayet-i Kerime bu ikinci rivayeti teyid 
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etmektedir. Çünkü sadece yanlış bir iş yapmamak, yeminin keffareti 
olsaydı Allah, Hz. Eyyub'a yemini yerine getirmesi için, eline bir de¬ 
met sopa (çöp) alıp hanımına onunla vurmasını söylemezdi. O tak¬ 
dirde şöyle denilebilirdi: “Sen yanlış bir iş yapma ki böylece bu senin 
keffaretin olsun." İzah için bkz. Nur an: 60. 

Ayrıca bu ayetten yemin eden bir kimsenin, yemini hemen yerine 
getirmesinin gerekmediği anlaşılıyor. Çünkü Hz. Eyyub (a.s) hastay¬ 
ken yemin etmiş ve sıhhatine kavuştuktan sonra da yeminini hemen 
yerine getirmemiştir. 

Bazı alimler, bu ayeti "hile-i şer'iyye"ye delil kabul etmişlerdir. 
Bunun Allah Teâlâ nın Hz. Eyyub'a gösterdiği bir çözüm olduğun¬ 
dan da bir şüphe yoktur. Fakat bu, sorumluluktan (farzdan) kurtul¬ 
mak için gösterilen bir yol değil, sadece bir kötülükten kaçınmak 
içindi. Dolayısıyla Islâm hukukunda bile, ancak kişinin kendisine 
veya bir başkasına yapacağı zulüm, günah ve kötülüğü bertaraf et¬ 
mesi şartıyla caizdir. Aksi takdirde haramı helal kılmak, farzdan ka¬ 
çınmak ve iyiliği terk etmek için yapılan hile günah üstüne günahtır, 
hatta son tahlilde küfre bile girebilir insan. Çünkü art niyetle hile 
yapmaya çalışan bir kimse, güya Allah'ı kandırmaya çalışıyordun 
Sözgelimi bir kimse zekat vermemek için, yılın bitiminden önce malı¬ 
nı başkasına devrederse, sadece farzı terk etmiş olmaz, aynı zaman¬ 
da farzdan kurtulduğunu da sanarak Allah'ı aldatmaya çalışmış 
olur. Bazı fakihlerin bu gibi hilelere eserlerinde yer vermiş olmaları, 
şer'i hükümlerden nasıl kaçınılacağını göstermek için değildir. Bila¬ 
kis hile-i şer'iyeye başvuran bir adamın davasına bakarken hakimin 
zahire göre hükmedip, sonucu Allah’a bırakması için yapılan hileyi 
bilmesini sağlamaktır. 

47. Hz. Eyyub'un (a.s) kıssasının beyan edilmesinin amacı, siyak 

ve sibaktan anlaşıldığına göre, müslümanlara ne kadar büyük olur¬ 
sa olsun bir musitete uğradıklarında sabretmeleri ve sadece Al¬ 
lah'tan yardım istemeleri gerektiğini öğretmektir. Çünkü uğradığı 
musibetin (imtihanın) süresi uzamış olsa da, bir kul Allah tan ümidi¬ 
ni keserek, başkalarına sığınmamak ve bunun Allah'tan olduğunu 
bilmelidir. Hz. Eyyub da sabretmiş ve sonunda Allah Teâlâ kendisine 
mal ve sıhhatini yeniden iade etmiştir. Bu şekilde musibete duçar 
olan kimse, vesveseye düşmesine rağmen, sabrettiği takdirde, Allah, 
Hz. Eyyub'a gösterdiği gibi, ona da bir çıkış yolu gösterir. 
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45 Güç ve basiret sahibi48 olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Ya- 
kub’u da hatırla. 

46 Gerçekten biz onlan, katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu49 düşünüp- 
anan ihlas sahipleri kıldık. 

47 Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olan¬ 
lardandır. 

48 İsmail'i, Elyesa'ı50 ve Zülkifl'i51 de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlar¬ 
dandır. 

AÇIKLAMA 

48. "El" ve "Basiret" kelimeleriyle kuvvet ve kudret kastolunmakta- 
dır. Peygamberlerin kuvvet sahibi olarak nitelenmelerinin nedeni, 
onların amel sahibi ve itaat ve günahlardan korunma hususunda 
güçlü olmalarıdır. Onlar, Allah ın kelimesini yükseltmek için çok 
mücadele eden kimselerdir. Basiret sahibi olmalarına gelince, kas¬ 
tedilen sadece gözlerin görmesi değil, hakkı görerek tanımalarıdır. 
Onlar dünyada kör gibi yaşamazlardı. Sahip oldukları ilim ve basiret 
dolayısıyla doğru yolu görürlerdi. Bu çok latif bir ifade biçimidir. 
Böylelikle hidayet içinde olan kimselerin, bu iki haslete (kuvvet ve 
basiret) sahip oldukları anlatılmak istenmektedir. Çünkü kuvvet ve 
basiret sahibi olmak için hidayet üzere olmak gerekir. Ancak onlar, 
aydınlık ile karanlık arasındaki farkı ayırdedebilirler. 

49. Onlann başarılı olmaları, kalblerinde dünyaya meyletmekten 

eser olmayıp, tüm çabalarının ahirete yönelik olması dolayısıyladır. 
Onlar, ahireti hem kendileri hatırlarlar hem de başkalarına hatırla¬ 
tırlardı. Allah bu yüzden mertebelerini yükseltmiş ve onlara dünya- 
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ya meyleden kimselerin ulaşmalarının mümkün olmadığı mekanlar 
vermiştir. Buradaki diğer bir incelik ise. Allah Teâlâ'nın ahiret için 
"ed-Dar" tabirini kullanmış olmasıdır. Bu ifadeyle dünyanın insa¬ 
noğlu için geçici olduğu, insanın sonunda buradan göçeceği ve fakat 
asıl yurdun ahiret olduğu anlatılmak isteniyor. Ancak ahiret yurdu¬ 
nu kurmak için çaba harcayanlar basiret sahibidirler. Allah katında 
makbul kullar bu kimselerdir. Geçici yurdu (dünyayı) güzelleştir¬ 
mek için çırpınırken, ahiret yurdunu unutan kimseler, sadece akıl¬ 
sızlık etmiş olurlar. Allah ise bu tür insanları sevmez. 

50. Kuran'da "Elyesâ" ismi, biri En am 86 da, diğeri de burada ol¬ 
mak üzere iki kez geçmektedir. Bu iki yerde de herhangi bir açıklama 
yapılmamış ve sadece diğer peygamberlerle birlikte isminin zikredil¬ 
mesiyle yetinilmiştir. Hz. Elyesâ, lsrailoğullan nın büyük peygam¬ 
berlerinden birinin adıdır. Ürdün nehrinin sahil kenarında, “Abel 
meholah" denilen bir beklenin sakinlerindendi. Yahudiler kendisini 
</Elisha" adıyla anarlar. Ilyas (a.s) tebliğde bulunmak üzere Şam ve 
Filistin'e gittiğinde, yerine Hz. Elyesâyı bırakmıştır. Bu olay şu şekil¬ 
de cereyan etmiştir; Hz. Ilyas (a.s) bir gün Hz. Elyesâ'nın köyünden 
geçerken onu 12 çift öküzle arazisini sürerken görmüş ve üzerine 
abasmı atmıştır. Bunun üzerine Hz. Elyesâ tarlasını bırakarak, Hz. 
Uyas ın yanında kalır. Allah Hz. Uyas ı göğe almca da, onun görevini 
Hz. Elyesâ sürdürür. (II. Krallar. 2. bölüm) Bu olayla ilgili Kitab-ı 
Mukaddes in, II. Krallar 2. bölümden 13. bölüme kadar oldukça ay¬ 
rıntılı bilgi verilmektedir. Bu bilgilerden anladığımıza göre. Kuzey Fi¬ 
listin'deki lsrailî yönetim, şirk, putperestlik ve ahlâksızlık çukuruna 
battığında, Hz. Elyesâ. Yehu bin Yausefet bin Nemsi sülalesinden 
gelen o dönem krallarına başkaldırmıştır. Çünkü lsrailoğullan ara¬ 
sında kötülük bu kralların davranışlarından dolayı yayılmıştı. O 
(a.s), bu sülalenin Baal putuna tapma eylemlerine son vererek, bu 
sülaleyi tamamen ortadan kaldırdı. Fakat yine de yapılan bu devri¬ 
me rağmen, lsrailoğullan arasında kök salmış kötülükleri tamamen 
kazımak mümkün olmadı. Hz. Elyasa'nın vefatından sonra kötülük¬ 
ler tekrar filizlendi ve daha sonra Asurîular arka arkaya İsrail devle¬ 
tine saldınlar düzenlediler. (Aynntılı bilgi için bkz. Isra an: 7, Saffat 
an: 70-71.) 

51. Kuranda "ZülkifT ismi, yine biri Enbiya Suresi nde diğeri bu¬ 
rada olmak üzere iki kez geçmiştir. Hz. Zülkifl hakkında Enbiya Su- 

resi'nde aynntılı bilgi verilmiştir. (Bkz. Enbiya an: 81.) 
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49 Bu, bir zikr'dir. Şüphesiz muttakiler için, elbette vanlacak güzel 

bir yer vardır. 
50 Adn cennetleri; kapılar onlara açılmıştır.02 
51 İçinde yaslanıp-dayanmışlârdır; orda birçok meyve ve şarap iste¬ 

mektedirler. 
52 Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt ka¬ 

dınlar53 vardır. 
53 İşte, hesap günü size va'dedilen budur. 
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54 Hiç şüphesiz bu, bizim nzkımızdır, bitip tükenmesi de yok. 
55 Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kö¬ 

tü bir yer vardır. 

56 Cehennem; onlar oraya girerler; ne kötü bir yataktır o. 
57 İşte bu; tatsınlar onu: Kaynar su ve irin.54 
58 Ve onun şeklinden başka, çift çift (olan daha beter azablar) var¬ 

dır. 

59 (Müşrik olan hakim güçlere:) "İşte bu(nlar) da sizinle birlikte (kü¬ 
für ve zulümde) göğüs gerenlerdir. Onlara bir merhaba (bile) yok. Çünkü 
onlar ateşe gireceklerdir." (denilir). 

60 (Onlara uyanlar) Derler ki: "Hayır, sîzler; asıl size merhaba yok. 
Bunu (azabı) siz bizim önümüze sürdünüz. Ne kötü bir durak." 

61 Derler ki: "Rabbimiz, kim bunu bizim önümüze sürdüyse, onun 
ateşteki azabını kat kat arttır." 

62 Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü) lerden 
saydığımız adamları göremiyoruz."55 

63 Biz onlan bir alay konusu edinmiştik; yoksa gözler mi onlardan 
kaydı?" 

64 Bu, cehennem halkının birbiriyle çekişip-tartışması kesin olan bir 
gerçektir. 

AÇIKLAMA 

52. “Kapılan kendilerine açılmış Adn Cennetleri" yani, onlar cen¬ 
netin her yerinde bir engel olmaksızın dolaşabilecekler. Diğer bir an¬ 
lamıyla da. onlar bir kapının açılmasını istediklerinde, kapılar ken¬ 
diliğinden açılacaktır. Üçüncü bir anlamı da Kur’an'ın aşağıda zik¬ 
rettiğimiz ayetinde anlatıldığı gibi olabilir. 

"Oraya vanp da kapılan açıldığında bekçileri onlara: "Selam size, 
ne hoşsunuz, ebedi kalmak üzere girin buraya" dediler. (Zümer: 
73) 

53. “Yaşıt dilberler" ifadesiyle kocası ile hanımının aynı yaşta ola¬ 
cağı anlatılmak isteniyor. 

54. “ -*'-*■ ", lugatta irin, cerahat, kan ve gözyaşı anlamına gelmekle 
birlikte, aynca çok soğuk ve tiksindirici bir şekilde kokan nesneler 
için de kullanılır. Diğer anlamlan da ihtiva ediyorsa da burada i)k 
anlamda kullanılmıştır. 

55. Burada kastedilen, kâfirlerin dünyada iken hor gördük )a i 
mü minlerdir. Yani, kâfirler kendilerini ve liderlerini cehenneme' gö¬ 
türdükleri halde, “Dünyada iken Allah, peygamber ve ahiret t.cn 
bahsettikleri için kendileriyle alay ettiğimiz ve küçümsediğimiz 
müslümanlan burada göremiyoruz" diyeceklerdir. 
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65 Dc ki:56 "Ben, yalnızca bir uyarıcı-korkutucuyum.37 Ve bir olan, 
kahreden Allah'tan başka ilah da yoktur." 

66 "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve 
güçlü olan, bağışlayandır." 

67 De ki: "Bu (Kur'an), büyük bir haberdir." 
68 Sîzler ise, ondan yüz çeviriyorsunuz.38 

69 "Mele-i A'lâ (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiç bir 
bilgim yoktur." 

70 "Bana ancak, benim yalnızca apaçık bir uyarıcı korkutucuyum 
diye vahyolunmaktadır." 

71 Hani Rabbin meleklere:39 "Gerçekten ben, çamurdan bir beşer 
yaratacağım"60 demişti. 

72 "Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim6'zaman da siz 
onun için hemen secdeye kapanın."62 

73 Meleklerin hepsi topluca secde etti; 

74 Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve (böylece) kafirlerden 
oldu.63 

AÇIKLAMA 

56. Bu bölümde, surenin tekrar başındaki konuya dönülüyor. Bu 
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bölümü okurken, surenin başlangıcındaki ayetleri hatırda tutarak 
okursanız, anlatılanları daha iyi kavrarsınız. 

57.4. ayette Allah, içlerinden birinin çıkıp, haber verdiği şeye Mek- 
keli müşriklerin hayret ettiklerini bildirmişti. Şimdi ise, Allah Teâlâ, 
Hz. Peygamber in (s.a) onlara, “Benim vazifem sizleri sadece uyar¬ 
maktır" demesini emrediyor. Yani, “Benim görevim bir bekçi gibi, siz- 
lerin yanlış yola gitmenizi engellemek değildir. Eğer benim uyanma 
kulak asmazsanız, zararda olan sizler olursunuz. Cahil kalmak isti¬ 
yorsanız şayet, gaflet içinde yüzmeye devam edin. Nasıl olsa eninde 

sonunda gerçeği göreceksiniz." 

58. Bu, kâfirlerin İlâhlan tek bir ilâh yaptı, bu ne acaip bir şeydir" 
şeklindeki sözlerine verilmiş bir cevaptır. Bu yüzden, “Siz ne kadar 
karşı çıkarsanız çıkın, bu bir gerçektir ve değişmez" denilmekte¬ 

dir. 

Bu cevap sadece gerçeği beyan etmekle kalmıyor, yanısıra berabe¬ 
rinde deliller de getiriyor. Müşrikler birçok ilâha kulluk etmelerine 
rağmen, Allah a inanıyorlardı. Burada şöyle denilmek isteniyor ade¬ 
ta: “Gerçek ve tek ma'bud Allah dır. Çünkü O, herşeye galip olandır. 
Gök, yer ve kâinat O’nun egemenliğindedir. Kâinatta O nun dışında 
taptıklarınız da Allah ın yarattıklanndandır. Bu mahlukları hâlık 
olan Allah'a nasıl olur da ortak koşarsınız? Hangi mantıkla bu mah¬ 
lukların Onun ortağı olduğunu söyleyebiliyorsunuz?” 

59. Bu tartışma, ayette de zikredildiği gibi Allah ile İblis arasında 
geçmektedir. Burada dikkate değer nokta, "mele-i â'lâ"nm (yüce top¬ 
luluk) melekler olmasıdır. Yani Allah, iblis ile doğrudan muhatap ol¬ 
mayıp, melekler aracılığıyla konuşmuştur. Ancak Allah'ı, mele-i 

â lâ nın içinde farzetmek yanlış bir anlayış olur. Bu kıssa daha önce 
de Kur an ın diğer bölümlerinde beyan edilmişti. (Bkz. Bakara an: 
35-53, Araf an: 10-15, Hicran: 17-19, îsra an: 71-82, Kafan: 46-48, 

Taha an:92-106). 

60. "Beşer"lugatta, üstünü başka bir şeyin örtmediği cisim anlamı¬ 
na gelir. İnsanın yaratılışından sonra, bu ifade ona atfen kullanıl¬ 
mıştır. Ancak bu kullanım, insanın topraktan (yapılmış) çırılçıplak 
bir model oluşuyla ilgilidir. 

61. (Bkz. Hicran: 17-19, Secde an: 16) 

62. (Bkz. Bakara an: 45, A raf an: 10) 

63. (Bkz. Bakara an: 47, Kehf an: 48) 
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75 (Allah) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma64 seni secde etmek¬ 
ten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı ol¬ 
dun?" 

76 Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım, sen beni ateşten yarattın, onu 
ise çamurdan yarattın." 

77 (Allah) Dedi ki: "Öyleyse ordan (cennetten) çık,65 artık sen kovul¬ 
muş66 bulunmaktasın." 

78 "Ve şüphesiz, din (kıymetteki hesap) gününe kadar benim lanetim 

senin üzerindedir."67 

79 Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirilip-kaldınlacaklan güne ka¬ 
dar bana süre tanı." 

80 Dedi ki: "O halde sen, (kendilerine) süre tanınanlardansın." 
81 "Bilinen vaktin gününe kadar." 

82 Dedi ki: "Senin izzetin adına andolsun, ben, onların tümünü mut¬ 
laka azdınp-kışkırtacağım." 



Cüz : 23 TEFHİMUTL KUR'AN 89 

83 "Ancak onlardan, muhlis68 olan kulların hariç." 
84 (Allah) "İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim" dedi. 
85 "Andolsan, senden69 ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan70 tü¬ 

müyle cehennemi dolduracağım." 
86 (Ey Peygamber) De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyo¬ 

rum71 ve (kendiliğinden) bir yükümlülük getirenlerden de değilim."72 
87 "O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlat¬ 

ma )dir." 
88 "Gerçekten onun haberini bir zaman sonra73 öğreneceksiniz." 

AÇIKLAMA 

64. Bu, insanın faziletli ve şerefli bir varlık oluşuna delâlet eder. 
Çünkü bir kral bile sıradan işlerini hizmetkarlarına yaptırır. Oysa 
burada Allah, insanı kendi elleriyle yarattığını buyurmaktadır. 

“İki elimle yarattım" ifadesine gelince, bununla insanların hem 
ruhlarının, hem de bedenlerinin yaratılmış olmaları kastolunuyor. 
işte insan bu ruhu dolayısıyla eşref-i mahlukat olmuştur. 

65. Yani, bu yer, Allah ın Adem'i yarattığı; iblis e. Adem e secde et¬ 
mesini emrettiği, İblis in de karşı gelerek âsi olduğu yerdir. 

66. "Recm" taşlamak (taş atmak) ve öldürmek anlamına gelir. Bu¬ 
rada mecazen bir kimsenin (şeytanın) şerefli bir makamdan aşağı in¬ 
dirilerek zelil edilmesi anlamında kullanılmıştır. Nitekim A raf Sure- 
si'nde de, bu şekilde ifade edilmiştir. “Defol, çık buradan. Sen artık 
zelil olanlardansın.” 

67. Burada, İblis in lanetlenmesinden sonra cezaya çarpünlmaya- 
cağı anlatılmak istenmiyor. Aksine İblisin kıyamet gününe kadar la¬ 
netli olarak yaşayacağı, sonra da işlediği cürümlerden dolayı ceza¬ 
landırılacağı kastolunuyor. 

68. iblis in bu sözü, “Ben Allah'ın salih kullarım (saptırmaya) çalış¬ 
mayacağım” anlamına gelmez. Burada iblis, salih kimseleri saptır¬ 
mak için uğraşacağını, ancak yoldan çıkarmayı başaramayacağını 
söylemektedir. 

69. “Sen" denilmekle sadece İblis değil, tüm şeytanlar ve insanları 
dalâlete sürükleyenler kastedilmektedir. 

70. Tüm kıssa, Kureyş'in ileri gelenlerinin, “Kur an ın indirileceği 
insan tek sen mi kalmıştın?" şeklindeki alaylarına bir cevaptır. Daha 
önce onlara 9. ve 10. ayetlerde şöyle cevap verilmişti: 

“Yoksa daima üstün olan, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet 
hâzineleri onların yanında mı? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasın¬ 
da bulunanların mülkü onların mı? öyleyse sebebler üzerinde yük- 
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selsinler." 
Kureyş in ileri gelenlerine verilen diğer bir cevap ise, şu şekildedir: 

“Sizlerin Muhammed'e gösterdiğiniz kibir ve hased, tıpkı iblis in 
Adem'e gösterdiği kibir ve hased gibidir. İblis de Allah'ın emirlerine 
karşı gelmiş ve Allah, Adem'i halife tayin ettiği için secde etmekten 
kaçınmıştı. Şimdi sizler de Allah ın emrine karşı geliyor ve Allah onu 
peygamber olarak tayin ettiği halde, Muhammed'e tabi olmuyor ve 
ona karşı çıkıyorsunuz.” Bu müteselsil teşbih şu şekilde son bul¬ 
maktadır: “Yaptıklarınızda devam ederseniz, sizler de dünyada la¬ 
netlenir, ahirette cehenneme girersiniz.” 

Aynca bu kıssada iki husus vurgulanmıştır: 
1) Dünya hayatında Allah'a isyan eden kimse, aslında iblis in tu¬ 

zağına düşmüştür. Zaten o da, “ insanoğlunu tuzağıma düşürece¬ 
ğim” diye bu niyetini açıkça ilan etmişti. 2) Allah'a karşı büyüklenen 
kimse Allah'ın büyük nefretini kazanır ve böyle bir kul için af sözko- 
nusu değildir. 

71. Yani, benim hiçbir şahsi çıkarım yoktur ve ben çıkarlarım için 
size tebliğde bulunuyor değilim. 

72. Yani, “Ben liderlik hırsı için sahte iddialar peşine düşen kimse¬ 
lerden değilim" Bu sözler, Hz. Pelgamber'in (s.a) ağzından sadece 
Mekke müşriklerine haber vermek için söylettirilmemiştir. Aynca 
Hz. Peygaber'in (s.a) onlann arasında geçirdiği 40 senelik hayatın 
kendisi de buna şahittir. Çünkü Mekke'deki herkes Hz. Muham- 
med’in sahtekânn biri olmadığını bilirdi. Tüm Mekkeliler, Hz. Mu- 
hammed'in (s.a) önderlik hevesini tatmin etmek için sahte iddialar 
peşinde koşmayacağına şahittirler. 

73. Yani, “Sizierden ömrü vefa edenler, birkaç sene sonra, verdiğim 
haberlerin gerçekleştiğini bizzat göreceklerdir.” 

SAD SURESİNİN SONU 
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39 
• 

ZÜMER SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı 71 ve 73. ayetlerde geçen "Zümer" keliı (esin¬ 
den alınmıştır. 

Nüzul zamanı: Bu surenin 10. ayetinde “Allah'ın arzı geniştir” şek¬ 
linde bir ifade geçmektedir. Bu ifade, surenin müslümanlann Habe¬ 
şistan’a hicret etmelerinden önce nazil olduğuna bir karine teşkil et¬ 
mektedir. Nitekim bazı rivayetlerde (Ruhu'l-Meani, c: 23, sh: 226) 
Hz. Cafer bin Ebi Talib ve arkadaşlarının Habeşistan'a hicret etme 
niyetleri üzerine nazil olduğu bildirilmektedir. 

Konu: Surenin tümü çok güzel bir hitabet örneğidir. Bu sure, Mek¬ 
ke'de müşriklerin müslümanlara karşı aşın zulüm, şiddet ve düş¬ 
manlık havası estirdikleri bir dönemde nazil olmuştur. Genelde 
Mekke'deki müşriklere, yani Kureyşlilere hitap eden surede yer yer 
mü minlere de seslenilmiştir. Hz. Peygamber in (s.a) yaptığı çağrının 
esaslan açıklanırken, insanın halisane sadece Allah'a kulluk etmesi 
ve başkalanna kulluk etmemek suretiyle de şirkten kaçınılması 
öğüdenmiştir. Bu husus sure boyunca tekrarlanarak, değişik üslû¬ 
plarla aktanlmış, tevhidin hakikati, onu kabul etmenin yararlan, 
şirkin bâtıllığı ve kötü sonuçlan birer birer vurgulanmıştır. Ayrıca 
insanlara şirkten vazgeçmeleri ve Allah'ın rahmetine sığınmaları 
için, çağrıda bulunulurken, mü minlere de, “Bir beldede mü min 
olarak yaşamanız mümkün değilse hicret edin ve imanınızı koru¬ 
mak için Allah'ın geniş olan arzına yayılın. Sabrettiğiniz için Allah 
sizleri mükafatlandıracaktır” denilerek kendilerine yol gösterilmek¬ 
tedir. Ayrıca, kâfirlerin kendisinden herhangi bir taviz beklememesi 
için, Hz. Peygambere (s.a), onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yine de, 
yoluna devam edeceğini bildiren tavrını, açıkça ortaya koyması em¬ 
rediliyor. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

l(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahi¬ 

bi bulunan AllaMkatınldandır.1 
2 Hiç şüphesiz, biz sana bu Kitabı hak ile indirdik;2 öyleyse sen de dini 

yalnızca O'na halis kılarak3 Allah’a ibadet et. 
3 Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır.4 

O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) "Biz, bunlara bizi Allah'a 
daha fazla yaklaştırsınlar5 diye ibadet ediyoruz." Hiç şüphesiz Allah, 

kendi aralarında, hakkında ihtilaf ettikleri şeylerden6 hüküm verecek¬ 
tir. Gerçekten Allah, yalancı, kâfir olan7 kimseyi hidayete eriştirmez. 
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4 Eğer Allah, çocuk edinmek isteseydi, yaratıklarından dilediğini el¬ 
bette seçerdi.8 O, yücedir; O, bir olan, kahredici olan Allah'tır.9 

5 Gökleri ve yeri hak olarak yarattı.10 Geceyi gündüzün üstüne sanp- 

örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sanp-örtüyor. Güneşe ve aya da bo¬ 
yun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir ecele (süreye) kadar akıp gitmek¬ 
tedir. Haberin olsun; üstün ve güçlü olan, bağışlayan O'dur.11 

AÇIKLAMA 

1. Kâfirlerin “Kuram Muhammed uydurdu” şeklindeki ithamları¬ 
na cevap olmak üzere, surenin hemen girişinde Hz. Muhammed'in 
(s.a) söylediklerinin kendisinden olmadığı gibi kısa bir beyanla yeti¬ 
nilmiş ve Allah, Kur'ariın kendisi tarafından nazil olduğunu bildir¬ 
miştir. Bunun yanısıra muhatablara bu esasın iki unsuru daha 
açıklanmıştır. Birincisi, “Bu sözü inzal eden Aziz dir" yani, muhte¬ 
şem bir kudret ve kuvvet sahibidir. O na karşı koymak ve O nun tak¬ 
dirinin gerçekleşmesini engellemeye kalkışmak kimsenin haddi de¬ 
ğildir. İkincisi, “O Hakim dir". Yani, O nun gönderdiği her söz bir hik¬ 
mete mebnidir. Dolayısıyla, bu “Hidayet"ten yüz çevirenler cahiller¬ 
den başkası değildirler. (Daha fazla bilgi için bkz. Secde'an: 1) 

2. Yani, bu kitab baştan sona kadar Hak tır ve ona hiç bir surette 
batıl karışmamıştır. 

3. Bu, İslâm'ın asıl maksadının anlatıldığı çok önemli bir ayet ol¬ 
duğu için, onu üstünkörü okuyarak geçmemeli ve ayetin işaret ettiği 
anlam iyice kavranmalıdır. Burada iki temel esas vardır ki, onlar an¬ 
laşılmadan ayetin tazammun ettiği anlamların kavranması müm¬ 
kün değildir. Birincisi, “Allah’a ibadet edin", İkincisi, “Dini ancak Al¬ 
lah'a halis kılarak, O na kullukta bulunun” 

"İbadet" kelimesi “abd” kökünden türemiştir ve lûgatta kul, köle 
için kullanılır. Bu bakımdan “ibadet” kelimesi iki anlama delâlet 
eder. İlki, Lisanu'l-Arab'ta kullanıldığı şekliyle “Abdullah" (Allah'ın 
kulu) kulluk etmek, diğeriyse aciz olmanın idraki içinde, severek ita¬ 
atte bulunmak. (Ayrıntı için bkz. “Kur an da Dört Terim adlı eserim) 
Yani Allah'ın kulundan istediği, sadece kendisine kulluk ve itaat et¬ 
mesi, aynca koyduğu kurallara harfıyyen uymasıdır. 

"Din" kavramı çeşitli anlamlara gelir. 1) Galip, Muktedir, Hakim 
ve Sahip, “insanlara hükmeden" (Lisanu'l-Arab), 2) İtaat ve kölelik, 
“O na itaat etti" (Lisanu'l-Arab), 3) insanların tabi oldukları örf ve 
adetler. 

Yukanda zikredilen her üç anlamı da dikkate aldığımızda "din" 
kavramıyla, bir insanın, başkaları üzerinde kendisine otorite ve yet- 
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ki vehmederek, onlann hayatlarını tanzim etmeye kalkışmak iste¬ 
mesinin kastolunduğu anlaşılır. Dini Allah'a halis kılarak. O na ita¬ 
at etmek için Allah'a kulluk etmekle birlikte, başkalarına kulluk et¬ 
memeyi, sadece Allah'ın koyduğu kural ve ilkelerle yaşamayı ve 
O nun hükümlerine tâbi olup, yasaklarından kaçmayı tazammun 
eder. 

4. “Dini yalnızca Allah'a halis kılarak kulluk etmek” şeklindeki il¬ 
ke, kesin ve değişmez bir gerçek olarak ortaya konmuştur. Çünkü 
bu, yalnız ve yalnız Allah'ın hakkıdır. Kulluk edilmeye layık olan sa¬ 
dece O'dur ve sadece O na itaat edilmesi gerekir. Allah a kulluk et¬ 

meyi reddedip de başkalarına itaat eden kimse dalâlettedir. Şayet Al¬ 
lah'a kulluk etmekle birlikte, başkalarına da kulluk ediyorsa, bu da 
şirktir. Nitekim bu ayeti kerimenin en güzel izahını Hz. Peygamber 

(s.a) yapmıştır, lbn Merduye'nin Yezid el-Kursî'den naklettiğine göre 
bir şahıs Hz. Peygamber e, “Şayet bizler mallarımızı şan, şöhret ol¬ 
sun diye tasadduk edersek, Allah bize bir mükafat verir mi?” diye 
sormuştur. Hz. Peygamber, “Hayır" diye cevap verince, bu sefer o şa¬ 
hıs, “Hem Allah rızası, hem de şan. şöhret için tasadduk edersek?” 
diye sordu. Hz. Peygamber, “Allah, hâlisane olarak sadece kendi rı¬ 
zası için yapılmamış hiçbir ameli kabul etmez” dedi ve bu ayeti oku¬ 
du. 

5. Mekkeli kâfirler ve genelde tüm müşrikler, “Biz başka kimselere 
yaratıcı oldukları için kulluk etmiyoruz. Biz sadece Allah’ı yaratıcı 
olarak kabul ediyor ve O'na itaatte bulunuyoruz. Ancak O nun yüce 
makamına doğrudan ulaşamadığımız için, arada bulunan mübarek 
zatlara dua ediyor ve dualarımızı Allah'a çabucak ulaştırsınlar diye 
onlara müracaatta bulunuyoruz" demektedirler. 

6. Yani, “İttifak ancak tevhid üzerinde sözkonusudur, şirk üzerin¬ 
de ise ittifak etmek mümkün değildir." Hiçbir müşrik hangi ilâhın, 
hangi aracının Allah'a daha yakın olduğu konusunda hemfikir değil¬ 
dir. Bazıları aya, güneşe ve yıldızlara vs. aracı olarak tapmaktadır 
ama, aralarında, bunlardan hangisinin Allah'a daha yakın olduğu 
konusunda bir birliktelik yoktur. Yine bazıları ölmüş bulunan muh¬ 
terem zevatın Allah indinde kendilerine şefaat edeceğine inanmala¬ 
rına rağmen hangisinin orada daha etkili olduğu konusunda aynlık 
içindedirler. Dolayısıyla bu tür inançların hiçbiri bir ilme dayanmaz. 
Çünkü kimin ilahi yetkiyle donatıldığı, kimin sözlerinin Allah indin¬ 
de geçerli olduğu, Allah tarafırdan bir liste halinde gönderilmiş de- 



Cüz: 23 TEFHİMU'L KURAN 95 

ğildir. Tüm bunlar cahilce inanışlar ve atalan körü körüne taklidin 
bir sonucu olduğu için, ihtilafın vuku bulması kaçınılmazdır. 

7. Allah Teâlâ, bu kimseler için “Kâzip" ve “Kâfir" olmak üzere iki 
tür ifade kullanmıştır. Kâzip denmesinin nedeni onların Allah a ya¬ 
lan ve iftira uydurmuş olmalarıdır. Kâfir ifadesi ise. ilki, hakkı red¬ 
detmeleri ve tevhidi bildikleri halde batıl inançları üzerinde ısrar et¬ 
meleri, İkincisi ise, “Allah ın nimetleri için başkalarına şükretmeleri 
ve Allah ın verdiği nzık ve nimetlerde. O nun yanında sözü geçtiğini 
zannettikleri kimselerin payı olduğuna inanmaları" dolayısıyla iki 
anlamda kullanılmıştır. 

8. Yani, Allah'ın oğlu olması zaten mümkün değildir. Fakat Allah 
dilediği takdirde, kendisine kimi isterse onu seçer. Ancak unutul¬ 
mamalıdır ki, seçtiği kimse de her halükarda mahluk olacaktır. 
Çünkü kâinattaki her şeyi Allah yaratmıştır ve onlarla olan ilişkisi 
Halık-mahluk münasebeti şeklindedir. Dolayısıyla baba-oğul şek¬ 
linde bir ilişkinin olabilmesi için, nesebi bir bağ gereklidir. Allah 
Teâlâ ise bu gibi sıfat ve tanımlamalardan münezzehtir. O bir ve tek¬ 
tir. 

9. Allah'ın, baba-oğul şeklindeki bir ilişkiden münezzeh oluşuyla 
ilgili olmak üzere aşağıdaki şu deliller öne sürülmüştür. 

1) Allah her türlü acizlik, zaaf ve eksiklikten münezzehtir. Ancak 
noksan olan kimseler bir oğula ihtiyaç duyar. Yani, fani (ölümlü) 
olanların bir oğul sahibi olmayı istemelerinin nedeni, kendilerinden 
sonra isimlerinin devam etmesini arzuladıkları içindir. Nitekim baş¬ 
kalarını evlat edinenler kendilerinde büyük bir eksiklik olduğundan 
dolayı bunu yaparlar. Oysa Allah Teâlâ böyle bir eksiklikten münez¬ 
zehtir. O na evlat nispet edenler cehalet içindedirler. 

2) Allah bir ve tektir, eşi ve benzeri yoktur. Oğul edinmek ayrıca 
karşı bir cinsi de gerektireceği için, O bundan münezzehtir. Allah'a 
ancak cahiller evlat nispet ederler. 

3) Allah Kahhar dır. Yani O, herşeyin hakimidir ve tüm kâinat 
O nun tasarrufu altındadır. Dolayısıyla hiçbir şey Oriun benzeri ola¬ 
maz. 

10. Daha fazla bilgi için bkz. İbrahim an: 26, an: 6. Ankebut an: 
75. 

11. Yani. Allah sîzlere bir azab gönderdiği takdirde, hiçbir kuvvet 
O na mani olamaz. Sîzlerin tüm küstahlığınıza rağmen, size mühlet 
tanıması O nun bir lütfudur. Burada “mühlet tanımak” şeklindeki 
ifade “mağfiret" olarak geçmektedir. 



96 TEFHİMU’L KUR'AN 39 / Zümer Suresi 

6 Sizi tek bir nefisten yarattı, sonra da ondan kendi eşini var etti ve si¬ 

zin için6 7 * * * * 12 davarlardan sekiz çift indirdi.13 Sizi annelerinizin karınların¬ 

dan, üç karanlık içinde,14 bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dö¬ 

nüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur;15 mülk de 

O'nundur.16 O'ndan başka ilah yoktur.17 Buna rağmen nasıl çevriliyorsu¬ 
nuz?18 

7 Eğer küfre sapacak olursanız, artık şüphesiz Allah size karşı hiç bir 

ihtiyacı olmayandır 19ve O, kullan için küfre nza göstermez.20 Ve eğeı 

şükrederseniz, sizin (yarannız) için ondan razı olur.21 Hiç bir günahkâr, 

bir başkasının günah yükünü yüklenmez.22 Sonra Rabbinize döndürü¬ 

leceksiniz, böylece yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Hiç 

şüphe yok O, sinelerin özünde saklı olanı bilendir. 

AÇIKLAMA 

12. Bu ifade, Allah'ın önce insanlan, sonra Havva'yı yarattığı anla¬ 

mına gelmez. Burada önemli olan tertib-i zaman değil, tertib-i be- 
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yan dır. Nitekim Kur an ın pek çok yerinde kronolojik sıralama dik¬ 
kate alınmadan zikredilen olaylar vardır. 

13. Burada "en'am" ile dişi ve erkek olmak üzere 8 çift (deve, öküz, 

koyun ve keçi) kastolunmaktadır. 
14. Üç perde; ana kamı, ana rahmi ve zardır. 
15. Yani, tasarruf sahibi, hükmeden ve nzık veren. 
16. Yani, tüm kâinat Onun tasarrufu altındadır ve Onun emirle¬ 

riyle idare olunmaktadır. 
17. Başka bir deyişle, “Şayet Allah'ı kâinatın sahibi ve Rabbi olarak 

kabul ediyorsanız, yegane ma’bud olarak da onu kabul etmelisi¬ 
niz.” 

Bu bir mantıktır ki, kâinat üzerinde hükümranlığında hiçbir orta¬ 
ğı bulunmazken, yine de Allah'ın dışında ma'bud ittihaz edinilebil¬ 
mektedir. Aklınıza ne oldu ki, böylesine mantıksız düşünceleri ka¬ 
bul edebiliyorsunuz? Sizi, her çeşit hayvanı, yeri, göğü, ay ve yıldız¬ 
lan yaratan gece ve gündüze hükmeden sadece Allah iken, başkala- 
nnı nasıl ma'bud ittihaz edebiliyorsunuz? 

18. Bu dikkate değer bir ifadedir. Çünkü burada “Nasıl döndürülü¬ 
yorsunuz?” denilmektedir, “Nasıl dönüyorsunuz?" değil. Yani, “Siz- 
leri doğru yoldan çıkaran başkalandır ve sîzler o kimselerin söyle¬ 
diklerine uyarak en doğru şeyleri bile göremiyorsunuz!” Yine dikkate 
değer bir husus, burada hitabın, başkalarını yoldan çıkaranlara de¬ 
ğil, yoldan çıkan zavallılara olmasıdır. Bu çok manidar bir ifade biçi¬ 
midir. İnsanları yoldan çıkaranlar toplum içerisinde legal (açık) faa¬ 
liyet gösterdikleri için, isimlerinin zikredilmesine gerek bile duyul¬ 
mamıştır. Onlara hitaben yapılacak bir konuşma anlamsız olurdu. 
Çünkü onlar Allah'a bile bile ortak koşuyorlar ve Allah a kulluk 
edenleri engellemeye çalışıyorlardı. Bu tür insanlarla diyaloga gir¬ 
mek bir yarar sağlamaz, zira sapıklık ve dalâlet ile onların çıkarları 
artık özdeşleşmiştir. Onlar gerçeği kavramış olsalar bile, sırf çıkarla¬ 
rı yüz ünden, dalâleti terketmezler. Ancak diğer insanların bu çıkar 
şebeV elerinin etkisi altında yoldan çıkmış olmaları üzücüdv c. işte 
hitap böyle insanlaradır. Çünkü onlar kandırılmıştır ve s^pıküktan 
bir menfaatleri de yoktur. Bu insanlar biraz düşünecek olsalar, ken¬ 
dilerini şirk koşmaya teşvik edenlerin, bu davranışlarıyla nasıl bir 
çıkar ilişkisi içinde olduklarını farkedeceklerdir. 

19. Yani, “Sîzlerin inkar etmeniz, Allah'ın hükümranlığına bir ha¬ 

lel getirmez. Sizler Allah'ı tek ma'bud olarak kabul etseniz de, etme- 
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şeniz de, Allah için farkeden bir şey olmaz." Hz. Peygamber in (s.a) 
şöyle söylediği rivayet olunur: “Allah; ey kullarım! Gelmiş-geçmiş 
tüm ins ve cinden daha fazla fâcir olsanız, yine de benim hükümran¬ 

lığıma bir halel getiremezsiniz" demiştir. (Müslim). 
20. Yani, Allah kendi çıkan için değil, kullarının iyiliği için küfrü 

tasvib etmez. Çünkü küfür Allah için değil, insanlar için zararlıdır. 
Burada dikkate değer husus, Allah ın dilemesiyle rızasının ayn şey¬ 
ler olmasıdır. Çünkü Allah ın dileği dışında hiçbir şey vuku bulmaz. 
Fakat O nun razı olmadığı olaylar cereyan edebilir, zaten olmaktadır 
da. Dünyada zalimler, zorbalar, haydutlar, hırsızlar, katiller, cani¬ 
ler, gece gündüz faaliyet göstermektedirler. Allah Teâlâ, yaratmış ol¬ 
duğu nizamda bu kimselere fırsat tanımıştır. Allah tıpkı salih insan¬ 
lara iyilik yapmalan için fırsat tamdığı gibi, fâcir insanlara da kötü¬ 
lük yapmaları için fırsat tanımıştır. Allah onlara böyle bir fırsat tanı¬ 
mamış olsaydı yeryüzünde kötülük diye bir şey olmazdı. Tüm bunlar 
Allah'ın dilemesi dahilinde olmaktadır, yoksa bu, Allah'ın bu kötü¬ 
lüklerden razı olduğu anlamına gelmez. Nitekim bir kimse haram yol 
ile rızkını kazanmak istediğinde, Allah o kimseye fırsat tanır. Allah'ın 
bir hırsıza ya da rüşvet alan bir kimseye bu şekilde nzıklannı kazan¬ 
maları için fırsat tanıması, yaptıkları o işten razı olduğu anlamına 

gelmez. 
Sizler eğer küfür üzerinde ısrar ederseniz, biz sizi zorla mü min 

yapmayız. Fakat yaratıcınızı inkar etmenizden de hoşlanmayız. 
Çünkü bu sizin zarannızadır. Aksi takdirde benim hükümranlığıma 

halel gelmez. 
21. Burada küfrün karşıtı olarak, iman değil, şükür kelimesi kul¬ 

lanılmıştır. Bu kullanımdan küfrün nankörlük, imanın da şükür 
olduğu anlaşılıyor. Allah'ın ihsanını idrak eden bir kimse için, iman 
etmenin dışmda başka çıkar bir yol yoktur. Bu kimse eninde sonun¬ 
da mutlaka iman edecektir. Dolayısıyla şükür ile iman birbirine bağ¬ 
lıdır. Şükreden kimse iman eder. Tam aksine küfür sözkonusu iken 

şükür olmaz. 
22. Yani, hepiniz kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Başkası¬ 

nın tesiriyle küfür içinde olan bir kimsenin vebalini onu küfre sokan 
kimse taşımayacaktır. Dolayısıyla suçunun cezasını kendisi çeke¬ 
cektir. Bu yüzden küfür ile iman arasındaki farkı anlayan kimse, he¬ 
men küfrü terketmeli ve İslâm'ı kabul etmek suretiyle kendisini ce¬ 

hennem azabından kurtarmalıdır. 
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8 İnsana bir zarar dokunduğu zaman,23 gönülden katıksızca yönelmiş 

olarak Rabbine dua eder.24 Sonra ona kendinden bir nimet verdiği /a- 

man, daha önce O’na dua ettiğini unutur25 ve O'nun yolundan saptırmak 

amacıyla26 Allah'a eşler koşmaya başlar.27 De ki: "Küfrünle biraz metala- 

nıp-yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın." 

AÇIKLAMA 

23. Burada “insan” ifadesiyle, Allah a nankörlük eden kâfirjm kas- 
tolunmaktadır. - 

* * • 

24. Yani, iyi durumlarında diğer ma'budlanna, bir felakete uğra¬ 
dıklarında ise, Allah'a yalvarırlar. Çünkü bu durumda diğer 
mabudlanndan ümitlerini keserler. Kalblerinin derinliklerinde, as¬ 
lında diğer ma'budlann aciz varlıklar ve gerçek güç sahibinin ise Al¬ 
lah olduğunu bilirler. 

25. Yani, o kötü anlar geçtiğinde yine Allah'ı bırakarak, diğer ilâ¬ 
hlarına taparlar. 

26. Yani, kendilerinin dalâlette oldukları yetmiyormuş gibi, “Bir 
musibete uğramıştım, falan zat, filan şeyh, filan keramet sahibi beni 
o musibetten kurtarmıştı” diyerek başkalarım da teşvik eder ve böy- 
lece dalâlette olanların halkasını genişletirler. 

27. Yani, tekrar o ilahlarına tapmaya başlayıp, onlar için kurban 
ve adaklar keserler. 
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9 Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gö¬ 
nülden itaat (ibadet) eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini 

umud eden (gibi) midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu?28 Hiç şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünmektedir." 

10 De ki: "Ey iman eden kularım, Rabbinizden korkup-sakınm.29 Bu 
dünyada iyilik etmekte olanlar için bir iyilik vardır.30 Allah'ın arz’ı ge- 

nişt r. 31Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir."32 
11 De ki: "Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle 

emrol undum." 
12 "Ve ben, müslümanların ilki olmakla da emrol undum."33 
13 De ki: "Ben, Rabbime isyan ettiğim taktirde, büyük bir günün aza¬ 

bından korkmaktayım" 

14 De ki: "Ben dinimi yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet ede¬ 
rim." 

15 "Siz, O'nun dışında dilediklerinize ibadet edin." De ki: "Gerçek¬ 

ten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini, hem de yakınla¬ 
rını hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun; bu apaçık olan hüsranın 
kendisidir."34 

16 Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar var¬ 
dır. işte Allah, kendi kullarını bununla tehdit edip-korkutuyor. Ey kul¬ 
larım öyleyse benden korkup-sakının. 

17 Tağut'a 3=,kulluk etmekten kaçman ve Allah'a içten yönelenler ise; 
oni.ır için bir müjde vardır, öyleyse kullanma müjde ver. 

8 Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar.36 İşte onlar, Aiiah'ın 
kendilerini hidayete eriştirdikleridir ve onlar, temiz akıl sahipleridir. 

AÇIKLAMA 

28. Burada, biri kendisine bir musibet geldiğinde sadece Allah a 

rücu eden, başka zamanlarda O nun dışındaki kimselere kulluk ya¬ 

pan kimseler, diğeri her türlü halde Allah'a yönelen kimseler olmak 

üzere iki tip insan arasında bir mukayese yapılmaktadır. Bu birinci 

grubu Allah Teâlâ, cahil, İkincileri ise, alim olarak nitelemektedir. 

Bunlar okuma yazma bilmeseler de âlimdirler, zira asıl ilim, hakika¬ 

tin ilmidir ve bu ilme göre amel etmektir, insanın kurtuluşu buna 

bağlıdır. Sanki şöyle denmek isteniyor “Bu iki grubun eşit olması 

mümkün mü?” Bu insanların dünyada bir araya gelmeleri nasıl 

mümkün değilse, ahirette de bir araya gelmeleri mümkün olmaya¬ 

caktır. 

29. Yani, sadece iman etmekle yetinmeyin, yanısıra Allah'tan kor¬ 

karak, O nun emirlerini yerine getirin. Yasak ettiği şeylerden uzak 
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durun ve dünyada Allah'tan korkarak hayatınızı sürdürün. 

30. Yani, onlara bu dünyada da ahirette de güzellik vardır. 

31. Şayet bir belde, Allah'a itaat eden kimseler için, yaşanamaya- 

cak hale gelirse, onlar zorluğun ve sorunların daha az olduğu bir ye¬ 

re hicret etsinler. 

32. Yani, onlar Allah yolunda her türlü musibete ve sıkıntıya katla¬ 

narak, hak yolda yürümeye devam ettiler. Bunların içine, hicret ede¬ 

rek, öz vatanlarına hasret duyanlar ile, hicret edemeyip bulunduk¬ 
ları yerde, musibetlere göğüs geren ve müslümankklannda direten¬ 

ler de dahildir. 

33. Yani, benim görevim sadece tebliğ etmek değildir. Örnek olmak 

ve tebliğ ettiklerimi de bizzat yaşamak da görevlerim arasındadır. 

34. “Hüsrana uğrayanlar", Allah'ın insana verdiği ömür, akıl ve di¬ 

ğer nimetleri boşa harcayanlardır. İnsan bunlan dünyada boş yere 

heder eder. Yani Allah'ın olmadığım kabul ederek, O na ortaklar ko¬ 

şarak veya kıyamet ve hesap gününün olmadığım, hesaba çekilme¬ 

yeceğini sanarak, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm sermayesini 

(ömür, akıl, sıhhat v.s) bu yanlış düşünceler nedeniyle sarfedip iflas 

eder. 

Bu ifadenin diğer bir anlamı da şöyledir: Bu (hüsrana uğrayan) 

kimse, yanlış inançlarının etkisiyle, başkalarına zulmeder ve onla¬ 

rın günahlarını da yüklenir. Ancak kendi küfrü dolayısıyla zaten hiç¬ 

bir şeyi kalmadığı için, tamamen herşeyini kaybeder. Üçüncüsü, o 

sadece kendisi iflas etmekle kalmamış, yanısıra ailesini, akrabaları¬ 

nı ve kabilesini de yanlış inançları dolayısıyla zarara sokmuştur. Bu 

üç zaran da Allah Teâlâ “hüsran-ı mübin" (apaçık hüsran) olarak ni¬ 

telemiştir. 

35. "Tağut" yani asilik. Bir kimseye Taği (âsi) yerine Tağut denildi¬ 

ğinde, o kimsenin aşın âsî olduğu kastedilir. Sözgelimi bir kimse için 

“güzel" deriz. Fakat “bu güzelliğin ta kendisi" dersek, o kimsenin çok 

güzel olduğunu vurgulamış oluruz. İşte tıpkı bunun gibi, diğer ilâ¬ 

hlara kulluk etmek âsîliktir ama kişinin kendisini ilâh mevkiine ko¬ 

yarak başkalannı kendisine kulluk ettirmesi isyanın ta kendisidir. 

(İzah için bkz. Bakara an: 286, Nisa an: 91-105, Nahl an: 32) 

36. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi: “O duyduğu her söze he¬ 

men inanmaz. Onun üzerinde düşünür ve doğruysa kabul eder." 

Diğer anlamı ise: “Bir söz duyduğunda ona hemen kötü bir anlam 

vermeyip, iyi niyetle yaklaşır” şeklinde olabilir. 
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19 Azab sözü kendisi üzerinde hak olmuş kimse mi (onlarla bir tutu¬ 

lur)? Ateşte olanı artık sen mi kurtaracaksın?37 

20 Ancak Rablerinden korkup- sakınanlar ise; onlar için yüksek köşk¬ 

ler vardır, onlann üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların al- 
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tında ırmaklar akmaktadır. (Bu,) Allah’ın va’didir. Allah, va'dinden dön¬ 

mez. 

21 Görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de 

onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi.38 Sonra onunla çeşitli 

renklerde ekinler çıkarmaktadır. Sonra kurumaya başlar, böylece onu 

sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz 

bunda, temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders (zikr) 

vardır.39 
22 Allah, kimin göğsünü İslam'a yanp-açmışsa,40 artık o, Rabbinden 

olan bir nur üzerindedir,41 (öyle) değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden (ya¬ 

na) kalpleri katılaşmış42 olanların vay hallerine. İşte onlar, apaçık bir sa¬ 

pıklık içindedirler. 

23 Allah, müteşabih (benzeşmeli),43 ikişerli bir kitap olarak sözün en 

güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korku duyanların on¬ 

dan derileri ürperir. Sonra da onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine 

(karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dile¬ 

diğini hidayete eriştirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol 

gösteren yoktur. 

AÇIKLAMA 

37. Yani, o kimse artık azaba müstahak olmuş ve Allah onu ceza¬ 
landırmaya karar vermiştir. 

38. “ v-, " arzdaki tüm su kaynaklan için kullanılmıştır. 

39. Yani, akıl sahibi olanlar, bu örnekten dünya hayatının ve ziy¬ 
netlerinin geçici olduğu şeklinde bir ders çıkanrlar kendilerine. 
Çünkü her baharın bir de sonbahan vardır. Her genci yaşlılık ve so¬ 
nunda ölüm bekler. Yani, her kemalin bir zevali olur. Dolayısıyla 
dünya, insana Allah'ı unutturacak ve bu geçici hayat için ahiretini 
mahvettirecek kadar değerli değildir. Akıl sahibi bir insan, sıradan 
manzaralardan bile ders alabilir. Bahar ve sonbahar Allah'ın kanun¬ 
larına bağlıdır. Allah dilediğine hayat verir, onu yayar ve geliştirir, 
dilerse onu harabeder. Allah'ın bereket nasip ettiğine, kimse mani 
olamaz. Mahvetmeyi dilediğini de kimse mahvolmaktan kurtara¬ 
maz. 

40. Yani. Allah, onlara bu hakikatlerden ibret almayı ve İslâm'ı ka¬ 
bul ederek, kalblerinin mutmain olmasını nasip etmiştir. Bu itmi- 
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nan insana, o ne zaman tüm şüphelerden annır ve hiçbir tehkke ve 
zarar endişesi kendisini inanmaktan alıkoyamayacak bir halr gelir¬ 
se, işte o zaman nasip olur. Çünkü inanan kimse, bir kez “İslâm hak¬ 
tır” diye kesin bir kanaate sahip olduğunda, artık o, Allah ve Resû- 
lü'nün emirlerine zoraki değil, seve seve tabi olur. Kitab ve Sün¬ 
netteki akide ve amelleri kabullenir. Ve tüm bunlan adeta kendili¬ 
ğinden yerine getirir. Çıkarlarına ters düşse bile, yanlış bir davranışı 

terketmek ona üzüntü vermez. Çünkü o, zaten bu davranışı kendisi 
meşru görmediği gibi, aynca kendisine zararlı olacağını da düşünür. 
Aynca doğru yoldan sapmadığı için Allah'a hamd eder. Bu dünyevi 
zararlar, kendisinin Allah'a itaatsizliği sonucunda doğacak zarar¬ 
lardan daha hafiftir. O bir tehlikeyle karşılaştığında da aynı tarzda 
düşünür. Nasıl bir tehlike gelirse gelsin, Allah yolunda yürümeye 
devam eder. Çünkü o, kendisi için Allah'ın yolundan başka bir yolun 
olamayacağını düşünerek, her türlü zahmete katlanır. 

41. Yani, Allah'ın Kitabının ve Rasûlü'nün Sünnetinin ışığında 
doğru yolu görebiliyor. 

42. İnsan kalbi iki nedenden ötürü mutmain olmaz. Birincisi, sıkı¬ 
lan ve daralan bir kalbe sahip olanlar. Bu kimselerin kalbleri tama¬ 
men kararmadığından müslüman olma imkanları halen yok olma¬ 
mıştır. İkincisi, tamamen kaülaşmış bir kalbe sahip olanlar. Böyle 
insanların Hakkı kabul edip, müslüman olmaları mümkün değildir. 
Bu durumda olan kimseler, helâk olmaktan başka bir şey bekleme¬ 
meleri konusunda uyarılıyorlar. Bundan, daralmış ve sıkılmış bir 
kalble olsa da Islâm'ı kabul eden kimsenin kurtuluş ümidinin bu¬ 
lunduğu anlaşılıyor. Gerçi Allah bu konuda açık ifadeler kullanma¬ 
mışsa da, böyle bir anlayış, sözkonusu ayetin yorumundan çıkmak¬ 
tadır. Buradaki asıl maksat ise, Hz. Peygamber e (s.a) inatla karşı çı¬ 
kanların uyarılmasıdır. Sanki şöyle denilmek isteniyor; “Sizler Hz. 
Peygamber e (s.a) gurur ve kibirle karşı çıkıyor ve Allah'ın gönderdiği 
mesajdan yüz çeviriyorsunuz. Fakat bilmelisiniz ki, Allah'ın gönder¬ 
diği mesaj karşısında büyüklenmek, sizler için büyük bir talihsizlik¬ 
ten başka bir şey değildir.” 

43. Yani, bu kitabda hiçbir çelişki yoktur. Tüm kitab boyunca aym 
maksat gözetilmekte, akide ve ameller hususunda aynı esaslar öne 
sürülmektedir. Her bölüm, bir diğerini tafsil ve tefsir etmektedir. An¬ 
lam ve izahlar bir ahenk içinde birbirine bağlıdır. 
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24 Kıyamet günü o kötü azabtan kendini yüzü ile kim koruyabile¬ 
cek?44 Ve zalimlere "Kazanmakta olduğunuzu tadın"45 denmiştir. 

25 Onlardan öncekiler de yalanladı; böylece azab onlara hiç şuurunda 
olmadıkları bir yerden gelip-çattı. 

26 Artık Allah, onlara dünya hayatında /horluğu ve aşağılanmayı' tad- 
dırdı. Eğer bilmiş olsalardı, ahiretin azabı gerçekten daha büyüktür. 

27 Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp-düşünürler diye, in¬ 
sanlar için her bir örnekten verdik. 

28 (Bu) Arapça46 bir Kur'an, ki O'nda çarpıklık47 yoktur. Umulur ki 
korkup-sakınırlar. 

29 Allah bir örnek verdi: Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bu¬ 
lunan, sahipleri de çok ortaklı olan (köle) bir adam ile yalnızca bir kişiye 
teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu?48 Hamd, Al¬ 
lah'ındır.49 Hayır onların çoğu bilmiyorlar.50 

30 Gerçek şu ki, sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir.51 
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AÇIKLAMA 

44. Bu kimseler “yüzleriyle korunacaklarına” göre, çok çaresiz ola¬ 

caklardır. Çünkü ancak çok çaresiz olan insanlar yüzlerine darbe 
alırlar. Güçlü insanlar, diğer uzuvlarına darbe alsalar da, yüzlerini 
korumaya çalışırlar. Yukarıda zikri geçen kimseler yüzlerini açıkta 

bırakacaklarına ve böylece korunmaya çalışacaklarına göre hiçbir 
çareleri kalmamış demektir. îşte kâfirlerin kıyamet günündeki çare¬ 
sizliklerinin manzarası mecazen böyle çiziliyor. 

45. “Kesb”, Kur an ıstılahına göre, bir kimsenin amelleri neticesin¬ 

de elde ettiği ceza veya mükafattır. Bu sonuç o kimsenin amelleri ne¬ 
ticesinde elde ettiği ceza veya mükafattır. Bu sonuç, o kimsenin kes- 

bidir. 
46. Yani, bu Kur an yabancı bir dille indirilmemiştir ki, Mekke'deki 

ve diğer araplann onu anlaması için bir mütercim gereksin. Bu onla¬ 

rın kendi ana dilleri olduğu için doğrudan doğruya Kur an ı anlaya¬ 

biliyorlardı. 
47. Yani, bunda hiçbir eğrilik olmadığı için, sıradan bir insanın bile 

anlaması güç değildir. Bu kitabta, yanlışın ve doğrunun ne olduğu, 
neyin reddedilip neyin redddedilemeyeceği, neyin yapılıp neyin yapı¬ 
lamayacağı, her insanın anlayabileceği şekilde anlatılmıştır. 

48. Böyle bir misal ile Allah Teâlâ, şirk ve tevhid akidelerini ve onla¬ 
rın insan hayatı üzerindeki etkilerini kısa ve tesirli bir şekilde açıkla¬ 
mıştır. Birçok efendisi olan ve her efendinin kendisine hizmet etme¬ 
sini istediği bir kölenin, hiçbirini memnun edemeyeceği ve devamlı 
surette, her efendisinden ayn ayn ceza ve cefa çekeceği kaçınılmaz¬ 
dır. Fakat bu kölenin aksine, tek bir efendisi olan köle, bu şekilde bir 
ızdırab çekmeyeceği gibi, o tek efendisine huzur içinde hizmet eder. 
Bu o kadar net bir gerçektir ki, idrak edebilmek için fazla düşünme¬ 
ye bile gerek yoktur. Bir tek ilâha kulluk etmek, birçok ilâha kulluk 

etmekten daha iyidir ve insanoğlu ancak o zaman huzur bulur. 
Burada, bu misalle taş ve topraktan yapılmış tanniann kastolun- 

madığmı açıklamakta fayda mülahaza ediyoruz. İşaret edilmek iste¬ 

nen, insanlara çelişkili emirler veren ve kendilerine kulluk etmeleri 
için, onlan kendi yanlarına çekmeye çahşan canlı ma'budlardır. Do¬ 

layısıyla bu misalin taş ve topraktan yapılmış putlara ıtlak edilmesi 

mümkün değildir. İşaret edilmek istenen ma'budlardan biri, insanı 
tatmin etmesi için çeşitli heveslere sevk eden kendi nefsidir. Diğeri 
kişinin ailesidir, kabilesidir, milletidir, toplumudur, din adamları¬ 
dır, liderlerdir, kanun koyuculardır, ticari ve iktisadi güçlerdir v.s. 
Tüm bunlar insanı kendi yanlarına çekmek ve etkileri altına almak 
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için çırpınmakta ve çoğu zaman birbirlerine ters düşen isteklerde 

bulunmaktadırlar. Herhangi birinin isteği karşılanmadığında, he¬ 

men ceza vermeye kalkışır. Elbette herbirisinin de ceza verme yönte¬ 

mi farklıdır. Biri kalbe sıkıntı verirken, diğeri zelil etmeye çalışır, 

başka biri ilişkileri kesmekle tehdit ederken, diğeri iflasa sürükle¬ 

mekle korkutur, biri dini silah olarak kullanır. Öbürü kanunlarla 

korkutmaya çalışır, velhasıl insanın bu çıkmazdan kurtulabilmesi 

için bir tek çıkış yolu vardır. Bu da halisane bir kalble tevhide sarıl¬ 
maktır. Yani, sadece bir tek olan Allaha kulluk etmek ve Onun dı¬ 

şındaki herşeyden kesilmek. 

Tevhid inancı, şu iki durumda da varlığını sürdürür: 

1) Bir kimse tevhidi düşünceyi samimiyetle kabullendiğinde, top¬ 

lum kendisine karşı tavır alır ve üzerindeki sıkıntı ve zorluklar artar. 

Ancak tüm bunlara rağmen o şahıs bir iç huzura kavuşur ve başma 

gelen hiçbir musibet, sıkıntı ve zorluk, onun bu iç huzurunu boza¬ 

maz, onu düşüncelerinden vazgeçiremez. O kimse, nefsinin, yerine 

getirdiği takdirde, Allah'ın rızasına ters düşecek her isteğini şiddetle 

reddeder, öyle ki ailesinin, kabilesinin, milletinin, hükümetin, din 

adamlarının ve sermaye çevrelerinin isteklerini dahi, Allah'ın emir¬ 

lerine ters düştükten sonra geri çevirir. Sonuçta o, belki sıkıntı ve 

zorluklarla karşı karşıya kalacaktır ama, yine de huzur içinde ola¬ 

caktır. Çünkü o, imanının doğrultusunda davranmakta ve sahibi¬ 

nin isteklerini yerine getirmektedir. O, kendilerini Allah'ın yerine ko¬ 

yan ve insanları kendilerine itaat ettiren otoritelere kulluk etmiyor 

ki, bir rahatsızlık duysun. Onun kalbindeki huzur ve sükûnu dün¬ 

yadaki hiçbir kuvvet elinden alamaz. Hatta onu idam sehpasına gö- 

türseler bile, seve seve ölüme gider ama asla sahte otoritelere boyun 

eğmez. 

2) Tüm toplum tevhidi öğretiden etkilenir ve ahlâkını, kültürünü, 

medeniyetini, eğitimini, din anlayışını, kanunlarını, örf ve adetleri¬ 

ni, siyaset ve ekonomisini kısaca hayatın her cephesini bu inanç 

üzerine kurar ve uygulamaya geçirir. Hayatı Allah'ın Kitabı'na Rasu- 

lu nün Sünneti'ne göre düzenler. Allah'ın dininde haram kılınan hu¬ 

susları, kanunlarda suç olarak niteler ve yönetimin gayesi eğitim ve 

öğretimi, insanların bu suçlardan korunmalarım sağlamak amacıy¬ 

la zihinlerini ve ahlâklarını terbiye edecek şekilde tanzim etmek olur. 

Minberlerden haramın zararları hakkında hutbeler verilir, tüm top¬ 

lum haramı suç olarak telakki ettiği gibi, ekonomik kurumlar da ha- 
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rama yönelik ilişkileri yasaklar. Dolayısıyla Allah'ın dininde hüsnü 

kabul gören davranışlar salih amel sayılır ve kanunlar bu amelleri 

teşvik ve himaye ederken, idari güçler de korur ve geliştirirler. Eğitim 

ve öğretim kurumlan, bu davranıştan zihinlere ve ahlâka yerleştirir, 

camiler bunlan halka telkin eder ve sonuçta toplum salih amelleri 

benimser. Örf ve adetlerini buna göre ayarlar ve alışveriş de bu esas¬ 

lar çerçevesinde yapılır. İşte böyle bir toplumda mü min bir kimse, iç 

ve dış huzuru bulur. Maddi ve manevi hayatım geliştirecek tüm ka¬ 
pılar açılır. Çünkü tevhidi bir toplumda. Allah'ın dışındaki tüm sah¬ 

te otoriteler birer birer devrilmiştir. 

Islâm, her iki durumda da bulunsa, her ferdi halis bir tevhid aki¬ 

desine sahip olmaya, her zorluk ve tehlikeye rağmen sadece Allah'a 

kulluk etmeye çağınr. Ancak, lslâmın asıl gayesinin, ikinci durumu 

oluşturmak olduğu gözden uzak tutulamaz. Çünkü tüm peygam¬ 

berlerin asıl hedefi; insanlan küfür ve ilhaddan kurtararak bir top¬ 

lum halinde dini Allah'a halis kılmalarını, sadece O na kulluk etme¬ 
lerini sağlamak ve böylece müslüman bir toplum meydana getir¬ 

mektir. 

Kur an ve sünnete vakıf olan herhangi bir kimse bile, peygamber¬ 

lerin asıl hedeflerinin insanlan bireysel olarak ıslah etmek olmayıp, 

dini toplumsal hayata hakim kılmak olduğunu bilir. 

49. Buradaki “elhamdülillah” ifadesi, tıpkı bir konuşmacının; mu¬ 

hatabına soru yöneltip cevap almadığında, karşısındaki kimsenin 

suskunluğundan olumlu bir anlam çıkararak, “Bir tek efendi yerine, 

daha çok efendiye kulluk etmek daha iyidir” deme cesaretini göste¬ 

remedikleri için Allah'a şükretmesi gibidir. 

50. Yani, bir efendiye kulluk ile, birçok efendiye kulluk etmenin 

arasındaki farkı çok iyi idrak ediyorsunuz ama iş diğer ilahları terke- 

dip, bir tek Allah'a kulluk etmeye gelince, anlamak tan acizmiş gibi 

davran ıyorsunuz. 

51. önceki ayetle bu ayet arasında latif bir boşluk vardır. Fakat 

akıl sahibi herkes bu boşluğu doldurabilir. Bu ince boşlukta adeta 

şöyle bir anlam sakildin “Sen bu kâfirlere çok basit bir meseleyi an¬ 

latmaya çalışıyorsun ve onlar sırf inatçılıkla-.! yüzünden anlama¬ 

makta ısrar ediyor, üstelik seni azarlıyorlar. Onlara “Ben de ölece¬ 

ğim, sizler de öleceksiniz. İşte o zaman kimin haklı olduğunu hep 

birlikte göreceğiz” de." 
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31 Sonra şüphesiz sîzler, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda dava¬ 

laşacaksınız. 
32 Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde do^/uyu 

(Kur'an'ı) yalanlayandan daha zalim kimdir? Kâfirler için cehennemde 

bir konaklama yeri mi yok? 
33 Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince; işte onlar muttaki (tak¬ 

va sahibi) olanlardır.52 
34 Rableri katında dileyecekleri her şey onlanndır.53 İşte bu, ihsanda 

bulunanların ödülüdür. 
35 Çünkü Allah, onlann (dünyada) yaptıklarının en kötüsünü temiz- 

leyip-giderecek ve yapmakta olduklarının, en güzeliyle ecirlerini vere¬ 

cektir.54 
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36 Allah, kuluna kâfi değil mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyor¬ 

lar.50 Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. 

37 Allah, kimi de hidayete eriştirirse, onun için bir saptırıcı da yoktur. 

Allah, intikam sahibi,56 güçlü ve üstün olan değil midir? 

AÇIKLAMA 

52. Yani, kıyamet gününde, Allah ı inkar ettikleri, Allah'ın hak ve 

yetkilerinde, zat ve sıfatlarında başkalarını Ona ortak koşarak ne¬ 

fislerine zulmettikleri için cezalandırılacaklardır. Böyle yapmakla 

şirk suçunu işlemiş oldular ve aynca Hakka davet edildiklerinde, 

kendilerini Hakka davet eden kimseleri yalanladılar. Allah indin ie 

ancak Hakka davet eden ve onu kabul edenler mükafat görecekler¬ 

dir. 

53. Burada “cennette” değil, “Rabblerinin indinde" şeklinde bir ifa¬ 

de kullanılmış olması, oldukça dikkate değerdir. Çünkü her kul 

ölümden sonra Rabbinin yanma gider. İşte bu yüzden, Allah ın salih 

kullarının sadece cennete girdikten sonra değil, ölümden hemen 

sonra da aynı muamele ile karşılacaklan açıkça anlaşılıyor. Yani on¬ 

lar, Berzah aleminde ve kıyamet gününde, sorgulamanın şiddetini, 

mahşer meydanındaki mahcubiyeti duymayacak, kusurlarına ve 

eksiklerine pek dikkat edilmeyecektir. Tüm bu acılardan azade, tüm 

istekleri yerine getirilecektir. 

54. Rasûlullah a iman eden kimseler arasında, daha önce cahiliy- 

ye döneminde çok ağır iki tip (İktisadî ve ahlâkî) cürüm işlemiş olan 

kimseler de bulunuyordu. Bu kimseler müslüman olduktan sonra, 

sadece şirk ve zulümden vazgeçmekle kalmamışlar, aynca salih 

ameller ile hayırlı işler de yapmışlardır. Dolayısıyla “Onlann işlediği 

en çirkin suçlar bile, amel defterinden silinecek ve amel defterleri, 

yaptıklan salih ameller gözönünde bulundurularak yeniden düzen¬ 

lenecektir" denilmiştir. 

55. Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber e (s.a) “Sen bizim tannlan- 

mızı inkar ediyorsun ama onlar büyük güç ve keramet sahibi olduk- 

lan için seni mahvedecekler" diyorlardı. 

56. Yani, kişinin aciz putlara, onca izzet ve şeref atfedip, asıl kudret 

sahibi olan Allah ı hiç hesaba katmadan, bu hakir varlıklan O na or¬ 

tak koşması, hidayetten mahrum olmanın bir delilidir. 
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38 Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak ol¬ 

san, elbette "Allah" diyecekler. Deki: "Gördünüz mü-haber verin; Al¬ 

lah'tan başka tapmakta olduklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek 

olsa, O'nun zararını onlar kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet ver¬ 

meyi istese, O’nun rahmetini onlar tutup-önleyebilecekler mi" De ki: 

"Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsinler."57 
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39 De ki: "Ey kavmim, üzerinde bulunduğunuz duruma göre yapıp- 

edin;58 hiç şüphesiz ben de yapıp-cdcnim. Artık yakında öğreneceksi¬ 

niz" 

40 Kendisini aşağılık kılan azab kime geliyor ve kesintisiz azab ki¬ 

min üzerine çöküp-kaçmılmaz oluyor? 

41 Hiç şüphesiz, sana biz Kitabı insanlar için hak olmak üzere indir¬ 

dik. Artık kim hidayete erişirse, bu kendi lehinedir; kim de saparsa, o da 

kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin.59 

42 Allah, ölümleri vaktinde canlan alır; ölmeyeni de uykusunda (bir 

tür ölüme sokar).60 Böylece, kendisi hakkında ölüm karan verilmiş ola- 

m(n ruhunu) tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. 

Şüphesiz bunda, düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler 

vardır.61 

AÇIKLAMA 

57. lbn Ebi Hatlm'in, Ibn Abbas'dan rivayet ettiğine göre, Hz. Pey¬ 

gamber (s. a) şöyle buyurmuştur: “Dünyada güçlü olmak isteyen Al¬ 

lah'a tevekkül etsin, zengin olmak isteyen elindekilere değil, Allah'ın 

yanında olanlara güvensin, izzet ve şeref sahibi olmak isteyen de Al¬ 

lah’tan korksun.” 

58. Yani, “Beni mağlub edebilmek için elinizden geleni yapın.” 

59. Yani, onlan yola getirmek senin görevin değildir. Senin görevin 

onlara doğru yolu göstermektir. Buna rağmen onlar dalâleti tercih 

ederlerse, bunun sorumluluğu kendilerine aittir. 

60. Uyku sırasında, ruhun kabzedilmesiyle, his, şuur, idrak gibi 

kuvvetlerin muattal kılınması kastolunuyor. Tıpkı uykuda olanın 

ölmüş birine benzemesi gibi. 

61. Bu ifadeyle, insanlara ölüm ile hayatın aslında bir olduğu anla¬ 

tılmak isteniyor. Hiç kimsenin gece yatağına yatmasından sonra, 

sabahleyin hayata döneceğine dair bir garantisi yoktur. Hiç kimse 

ileride nelerin olacağım, hangi musibetle karşılaşacağını, bir saniye 

daha yaşayıp yaşamayacağını bilemez. Bilinmez ki insan uyurken 

mi, uyanıkken mi, evde otururken mi, caddede yürürken mi yada 

bedenindeki bir hastalık yüzünden mi. dışarıdan gelen bir afet dola¬ 

yısıyla mı ölecek! Allah'ın takdiri karşısında tüm acizliğine rağmen, 

yine de insan ne kadar aptaldır ki hâlâ Allah dan gafil bir halde yaşa¬ 
maktadır. 
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43 Yoksa Allah'tan başka şefaat ediciler mi edindiler?62 De ki: "Ya on¬ 
lar, hiç bir şeye malik değillerse ve akıl da erdiremiyorlarsa?" 

44 De ki: "Şefaatin tümü Allah'ındır.63 Göklerin ve yerin mülkü 

O'mmdur. Sonra da O'na döndürüleceksiniz." 
45 Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi ö*kcy- 

le kabanr. Oysa O'ndan başkaları anıldığında ise, hemen sevince kapı¬ 

lırlar.64 
46 De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve müşahade edilebileni de 

bilen Allah’ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasında 

sen hüküm vereceksin." 
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47 Eğer yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir kah daha 
zalimlerin olmuş olsaydı, kıyamet günü o kötü azabdan (kurtulmak 

amacıyla) gerçekten bunlan fidye olarak verirlerdi. Oysa, onların hiç he¬ 
saba katmadıkları şeyler, Allah'tan kendileri için açığa çıkmıştır. 

48 Kazanmakta oldukları kötülükler, kendileri için açığa çıkmıştır ve 
alay konusu edindikleri şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. 

AÇIKLAMA 

62. Yani, bunlar kendi kendilerine, bazı zatların, Allah yanında et¬ 
kili olduğunu ve Allah'ın onların ricasını geri çevirmeyeceğini zanne¬ 
diyorlar . Oysa onlann elinde bu konuda hiçbir delil bulunmamakta¬ 

dır. Aynca Allah'ın bazı kimselere yetki verdiğine dair, Allah tarafın¬ 
dan verilmiş bir belgeleri de yoktur. Zaten peşinden koştukları ze¬ 
vatta ellerinde Allah'dan aldıkları bir belgenin olduğunu söylemiyor¬ 
lar. Tüm bunlara :~ağmen asıl sahipleri olan Allah'ı bırakmış ve bu 
aracı kabul ettikleri zatlara sarılmışlardır. 

63. Yani, hiç kimse, Allah'ın yanında kalkıp şefaat etmeye cüret 
edemez. Kime izin verip, kime izin vermeyeceği, tamamen Allah'a 
kalmış bir iştir. Aynca kime şefaat için izin verilmişse, ancak o kim¬ 
seye şefaat edilebilir. İzah için bkz. Bakara an: 281, En am an: 33. 

Yunus an: 5-24, Hud an: 84, 106, Rad an: 19. Nahl an: 64-65, 79, Ta- 
ha an: 85-86, Enbiya an: 27, Hacc an: 125, Sebe an: 40. 

64. Bu, müşriklerin alışılagelmiş bir adetidir. Hatta bazı talihsiz 

müslümanlar dahi bu hastalığa yakalanmış ve müşrikler gibi aynı 
tavır içerisine girmişlerdir. Allah'a inandıklarını söylemelerine rağ¬ 
men, onlara sadece Allah'a kulluk etmekten bahsetseniz, hemen 
yüzlerini asar ve size derler ki: “ Bu adam evliyaya inanmadığı için, 
sürekli Allah deyip duruyor.” 

Fakat onlara başka zatlardan bahsederseniz, gözlerinin içi güler 
ve memnun olurlar. Bu davranışlarından, onlann muhabbet ve ilgi¬ 
lerinin kime daha fazla olduğu açıkça bellidir. Allame Alusî tefsirin¬ 
de (Ruhu'l-Meâni) bu konuyla ilgili şunlan söylüyor: "Bir gün bir 

şahsın, başına gelen musibetten kurtulmak için ölmüş bulunan bir 
zata yalvarıp yakardığını gördüm ve ona "Ey Allah'ın kulu! Allah a 
yalvar, çünkü O, “Kullarım sana, benden sorduklannda de ki: “Ben 

onlara yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına icabet ede¬ 
rim. O halde onlar da benim davetime uysunlar, bana iman etsinler 
ki, doğru yolu bulalar” (Bakara: 186) diye buyurmaktadır, dedim. Bu 

sözüm üzerine çok öfkelendi. Hatta bazılarının dediğine göre, ben 
oradan ayrıldıktan sonra, “Bu adam evliyaya inanmaz” demiş. Yine 

başkalarına göre, “Veliler Allah'dan daha çabuk duayı işitirler” di¬ 
yormuş." 
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49 İnsana bir zarar dokunduğu zaman, bize dua eder;6° sonra tarafı¬ 

mızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir bil- 

gi(m) dolayısıyla verildi.66" Hayır; bu bir fitne (kendisini bir dene- 

me)dir. Ancak onlann çoğu bilmiyorlar.67 

50 Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti; ama kazandıkları 

şeyler onlara hiç bir yarar sağlamadı.68 

51 Böylece, kazandıkları kötülüklerdin acı sonucu) onlara isabet etti. 

Bunlardan zulmetmiş olanlara da, kazanmakta olduklan kötülükler isa¬ 

bet edecektir. Ve onlar (bunu kendilerine uygulamaktan Allah’ı) aciz bı¬ 

rakabilecekler de değildirler. 

52 Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah, dilediğine nzkı genişle- 

tip-yayar ve (dilediğine) kısar da.69 Şüphesiz bunda, iman etmekte olan 

bir kavim için gerçekten ayetler vardır. 
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AÇIKLAMA 

65. Yani onlar, sadece Allah'ın adı zikredildiğinde yüzlerini ekşitir¬ 

ler. 

66. Bu cümle iki anlama da gelebilir. Birincisi, “Allah, bana verilen 

nimetlere layık olduğumu bilmektedir. Çünkü layık olmayıp yanlış 

bir inanca sahip olsaydım, Allah bana bu nimetleri bağışlamazdı." 

İkincisi, “Ben bu işin ehli olduğum için bana bu nimetler verilmiş¬ 

tir.” 

67. Cahiller kendilerine verilen nimetleri, Allah indinde makbul 

kimseler olduklarının alâmet ve delili zannederler. Oysa, Allah'ın bu 

dünyada verdiği nimetler bir fitneden (sınamadan) başka bir şey de¬ 

ğildir. Dünyada verilen nimetler ikram olsun diye değil, imühan için 

verilmektedir. Eğer aksi olsaydı, Hak üzerinde olanlar yoksulluk 

içinde kıvranırken dalâlet üzerinde olanlar lüks ve zenginlik içinde 

yüzmezlerdi. Dünyada nimet sahibi olmak, Allah katında makbul ol¬ 

manın alâmeti değildir. Çünkü yeryüzünde iyi insanların yoksulluk 

çekerken, kötü olduklan herkesçe bilinen insanların refah içinde 

yaşadıkları aşikârdır. Bu husus üzerinde derin bir şekilde düşünül¬ 

düğünde, akıl sahibi her insan, dünyadaki yoksulluk ve zenginliğin 

Allah'ın sevgi ve nefretine bir ölçü teşkil edemeyeceğini anlayacak¬ 

tır. 

68. Yani, Allah‘m azabı geldiğinde, onlann tüm marifet ve zekâları 

işlerine yaramamıştır. Dünyada kazandıkları, kendi çabalannın bir 

sonucu olmuş olsaydı, yine aynı cehdi göstererek Allah'ın azabına 

mani olabilirlerdi. Böylece kendilerine verilen fırsat ve nimetlerin, 

onlann Allah indinde makbul kimseler olmadıklannın bir delili ol¬ 

duğu ortaya çıkmıştır. 

69. Yani, Allah'm nzkı paylaştırması, hikmetini sadece kendi bildi¬ 

ği kanunlara bağlıdır. Dolayısıyla nzk, insanın kendi yetenek ve be¬ 

cerilerinin, Allah katında makbuliyetinin veya mağlubiyetinin bir 

işareti değildir. (İzah için bkz. Tevbe an: 54, 75, 89; Yunus an: 23; 

Hud an: 3. 33; Rad an: 42; Kehf an: 37; Meryem an: 45; Taha an: 1 İS¬ 

İM; Enbiya an: 99; mü’minun giriş bölümü ve an: 1, 49, 50; Şuara 

an: 81-84; Kasas an: 97-98, 101: Sebe an: 54-60) 
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53 (Benden onlara) De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü 

taşıran kullarım.70 Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Al¬ 

lah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyen¬ 

dir."71 

54 Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yonclip-dönün ve O'na 

teslim olun. Sonra size yardım da edilmez. 

55 Rabbinîzden, size indirilenin en güzeline uyun;72 siz hiç şuurunda 

değilken, azab apansız size gelip çatmadan evvel. 

56 Kişinin (yana yakıla) şöyle diyeceği (gün): "Allah yanında (kulluk¬ 

ta) yaptığım kusurlardan dolayı y \:ıklar olsun (bana); doğrusu ben, (Al¬ 

lah'ın diniyle) alay edenlerdendiia 
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57 Veya: "Gerçekten Allah bana hidayet verseydi, elbette muttakiler- 

den olurdum" diyeceği, 
58 Ya da azab gördüğü zaman: "Benim için bir kere daha (dünyaya 

dönme fırsatı) olsaydı da, ihsan edenlerden olsaydım" (diyeceği günden 

sakının). 

AÇIKLAMA 

70. Bazıları bu ifadeyi hayret verici bir şekilde tevil etmişlerdir. On¬ 

lara göre. Allah Teâlâ, elçisine, insanlara “Ey kullarım" demesini em¬ 

retmiştir. Yani. -Haşa- insanlar Hz. Peygamber in (s.a) kullan olmuş 

oluyor. Buna tevil değil, açıkça Kur an'ı tahrif ve tağyir etmek denir. 

Böyle kimselere, belki cahil müntesipleri hayran kalabilirler, ama 

böyle bir tevili kabul ettiğimizde, Kur an ı tümüyle tutarsız kabul et¬ 

miş oluruz. Çünkü Kur an başından sonuna kadar, yalnızca Allah'a 

kulluk edileceğinden söz eder ve Hz. Muhammed in (s.a) Rab değil 

kul olduğunu vurgular. Hz. Peygamber in (s.a) bir gün Mekke'deki 

kafirlere, “Bugünden itibaren sizler, “Abdüsşems" değil, “Abdu'l- 

Muhammedsiniz" dediğini kim düşünebilir? Böyleşine sapık dü¬ 

şüncelerden Allah bizleri muhafaza etsin!" demiştir. 

71. Burada, Ibn Kesir'in anladığı gibi sadece mü minlere değü, tüm 

insanlığa hitab edilmiştir. Çünkü aksini düşünebilmek için elimizde 

herhangi bir delil bulunmamaktadır. Ancak bu hitabın genel olması, 

her tevbe edenin, günahlarının affedileceği anlamana gelmez. Çünkü 

hemen sonra gelen ayet, günahların affını, tevbe etmekle birlikte, Al¬ 

lah'ın gönderdiği “hidayete" tabi olmanın gerekliliğini izah etmekte¬ 

dir. Bu ayet, aslında cahiliye bataklığına batmış olan katü, zani, hır¬ 

sız ve haydutlar için bir ümit ışığıdır. Bu kimselere sanki şöyle den¬ 

mektedir: “Allah’dan ümidinizi kesmeyin. O na yönelin ve tevbe edin 

ki. affolunasınız. Allah merhamet sahibidir." Bu yorum Ibn Abbas, 

Katade, Mücahid, Ibn Zeyd tarafından yapılmıştır. (Ibn Cerir, Buha¬ 

rı, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ayrıca izah için bkz. Furkan 

an: 84) 

72. Yani, Allah'ın Kitabı nda emrettiklerini en güzel şekilde yerine 

getirin, men ettiklerinden uzak durun. Kur an daki kıssa ve misalle¬ 

rin uygun olanlarını kendinize ibret ve örnek alın. Ona isyan eden 

kimseler. Allah'ın emirlerinden yüz çevirir ve Kitab'ta vaz ettiği kötü 

örneklere uyarlar. 
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59 "Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti, fakat sen onları yalanladın, 

büyüklüğe kapıldın ve kâfirlerden oldun." 
60 Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerinin kap¬ 

kara olduğunu görürsün. ISuyüklenenler için cehennemde bir konakla¬ 

ma yeri mi yok? 
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61 Allah, takva sahiplerini (inanarak ve davranarak) zafere ulaşmala¬ 
rı dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapıl- 
mayacaklardır. 

62 Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şey üzerinde vekildir.75, 
63 Göklerin ve yerin anahtarlan O'nundur. Allah'ın ayetlerine (karşı) 

küfredenler ise; işte onlar, hüsrana uğrayanlardır. 
64 De ki: "Ey cahiller, bana Allah'ın dışında bir başkasına mı kulluk 

etmemi emrediyorsunuz?" 
65 Andolsun, sana ve senden öncekilere vahyolundu (ki): "Eğer şirk 

koşacak olursan, şüphesiz senin amellerin boşa çıkacak74 ve elbette sen, 
hüsrana uğrayanlardan olacaksın. 

66 "Hayır, artık (yalnızca) Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol." 
67 Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler.73 Oysa kıya¬ 

met günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzası)ndadır;76 gökler de sağ 
eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, onların şirk koşmakta olduklarından 
münezzeh ve yücedir.77 

AÇIKLAMA 

73. Allah bu kainatı yaratmış, fakat onu kendi haline bırakmamış¬ 
tır. Tüm kainat ve içindeki her şey O nun kontrolü altındadır. Çünkü 
kainat O nun izniyle meydana gelmiş ve yine O nun izniyle devam et¬ 
mektedir. 

74. Müşriklerin işledikleri iyi ameller bile, onlara ahirette bir yarar 
sağlamayacaktır. Çünkü şirk suçunu işlemeleri, hayat boyunca 
yaptıkları tüm amelleri boşa çıkaracaktır. 

75. Yani, onlar Allah'ın yüceliğini idrak edemedikleri için, en hakir 
mahlûkları O na ortak koşmakta ve Allah'ı bırakarak onlara kulluk 
etmektedirler. 

76. Yerin ve göğün, Allah'ın kudret ve tasarrufu altında olduğunu 
izah etmek için, arzın Allah'ın avucu içinde olacağı, göklerin de sağ 
elinde dürüleceği, bunun da O na hiç güç gelmeyeceği şeklinde bir 
ifade kullanılmıştır. Tıpkı bir kimsenin küçük bir topu eline alması¬ 
nın ve mendili buruşturmasının zor olmayacağı gibi. “Bugün inkar 
etmekte oldukları Allah'ın kudretini, o gün geldiğinde öyle görecek¬ 
lerdir ki, yer ve gök O'nun elinde basit bir top ve mendil gibi olacak¬ 
tır.’' İmam Ahmed, Buhari, Müslim, Nesei, lbn Mace, lbn Cerir'ir Ab¬ 
dullah b. Ömer ve Ebu Hureyre'den naklettiklerine göre. Hz. Pey¬ 
gamber bir gün bir hutbe irad ederken bu ayeti okumuş ve şöyle de¬ 
miştir: “Allah Teâlâ gök ve yıldızlan küçük bir çocuğun topu elinde 
çevirdiği gibi çevirecek ve o gün şöyle diyecektir: “Ben bir tek ilahım, 
Hükümdanm, Cebbanm, Kibriyayım. Yeryüzündeki hükümdarlar 
nerededirler? Nerededirler, yeryüzündeki cebbarlar, mütekebbir- 
ler?” Hz. Peygamber bunlan söylerken öyle titremeye başladı ki, biz 
minberin yıkılacağını sanarak korktuk.” 

77. Yani, Yüce ve Azim olan Allah nerede, onlann ortak koştuğu 
hükümdarlar nerede? 
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68 Sûr'a üfürüldü;78 böylece Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve 

yerde olanlar çarpılıp-yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü, artık on¬ 
lar ayağa kalkmış durumda gözetiyorlar.79 

69 Yer, Rabbi'nin nuruyla parıldadı; (orta yere) kitap kondu; peygam¬ 

berler ve şahidler80 getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi, onlar 
haksızlığa uğratılmazlar. 

70 Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O, onların işlemekte 

olduklarım dah iyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

78. Sur un üflenişi ile ilgili açıklama için bkz. En am an: 47, İbra¬ 
him an: 57, Kehf an: 73, Taha an: 78. Hacc an: 1, Mü'minun an: 94, 
Nemi an: 106. 

79. Burada Sur a iki defa üfleneceği zikredilmiştir. Nemi: 87'de 
Sur a bu iki üflenişten önce bir kez daha üfleneceği ifade edilmiştir. 
Hz. Peygamber bu yüzden sur a üç kez üfleneceğini söylemiştir. 1) 
Nefhetu’l-Feza yani dehşet veren ses. 2) Nefhetu'l-Sa'k, yani öldüren 
ses. 3) Nefhetu'l Kıyame li Rabbi'l-alemîn, yani bu üflenişten sonra 

herkes kabirlerden çıkacak, Allah’ın huzurunda bulunacaklardır. 

80. "Şahidler" ile, Allah'ın gönderdiği mesajı insanlara ulaştıran 
kimseler kastolunmaktadır. Diğer taraftan başkalarının yaptıkları¬ 
na şahitlik yapanlara da işaret edilmektedir. Aynca sadece insanlar 
değil, melekler, cinler, hayvanlar, insanların uzuvları, taşlar, ağaç¬ 
lar vs. de kastedilmiş olabilir. 
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71 Küfredenler, cehenneme bölük bölük sevkedildilcr. Sonunda ora¬ 
ya geldikleri zaman, onun kapılan açıldı81 ve onlara (cehennemin) bekçi¬ 
leri dedi ki: "Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşaca¬ 
ğınızı (söyleyip) sizi uyanp-korkutan peygamberler gelmedi mi size?" 
Onlar: "Evet." dediler. Ancak azab kelimesi kâfirlerin üzerine hak ol¬ 
du. 

72 Dediler ki: "İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapıların- 
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dan (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür." 
73 Rablerinden korkııp-sakmanlar da, cennete bölük bölük sevkedil- 

diler. Sonunda oraya geldikleri zaman, onun kapılan açıldı ve onlara 
(cennetin) bekçileri dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldi¬ 

niz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin." 
74 (Onlar da) Dediler ki: "Bize olan va'dinde sadık kalan ve bizi bu ye¬ 

re82 mirasçı83 kılan Allah'a hamd olsun ki, cennetten dilediğimiz yerde 

konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanlann ecri ne güzeldir.84 
75 Melekleri de arşın etrafım çevirmişler olarak Kablerini hamd ile 

teşbih ettiklerini görürsün. Aralannda hak ile hüküm verilmiştir ve: 
"Alemlerin Rabbine hamdolsun" denilmiştir.83 

AÇIKLAMA 

81. Yani, cehennemin kapılan, tıpkı hapishanelerin kapılannın 

kapalı olup, suçlular geldiğinde açıldığı ve onların içeri alındığı gibi, 

önceden kapalı olacaktır. 
82. izah için bkz. Taha an: 83. 106; Enbiya an: 99. 
83. Yani, bizlere cennet bağışlandı ve bizim emrimiz altına veril¬ 

di. 
84. Bu sözün cennet ehline de, Allah a da ait olması, ya da Allah ın 

cennet ehlinin sözünün devamını getirmesi mümkündür. 
85. Yani tüm kainat, “Elhamdülillahi Rabbi l-alemin” diyerek Al¬ 

lah'a hamd edecektir. 

ZÜMER SURESİNİN SONU 
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MÜ’MİN SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Surenin adı, içinde mü min bir kimseden bahsedilen 28. ayet¬ 

ten alınmıştır. 

Nüzul zamanı: İbn Abbas ve Cabir b. Ziyad a göre, bu sure Zümer 

Suresi nden hemen sonra nazil olmuştur. Bu surenin Kur'an'daki 

tertibi, nüzul sırasıyla mutabakat halindedir. 

Tarihsel arkaplan. Bu surenin ihtiva ettiği konulardan, surenin 

nazil olduğu zamanda, müslümanlann ne gibi zorluklarla karşı kar¬ 

şıya bulundukları ve o dönemin şartlan oldukça açık bir şekilde an¬ 

laşılıyor. Müşrikler Mekke'de, Rasûlullah ın (s.a) davetine iki tür 

yöntemle karşı koyuyorlardı. Birincisi, çeşitli tartışma ortamlan aç¬ 

mak ve yalan, iftira yoluyla Rasûlullah'ı (s.a) ve müslümanlan yıp¬ 

ratmak. Böylece hâlâ İslâm'ı kabul etmemiş olan kimselerin kafala- 

nnda istifhamlar oluşturarak, onlan tereddüde düşürmek istiyor¬ 

lardı. İkincisi Hz. Peygamber in (s.a) öldürülmesini sağlamak için 

şiddetli bir muhalefet havası estirerek planlar yapıyorlardı. Böylece 

o öldürülse bile, hiç kimse aldırmayacaktı. Hatta bir defasında Hz. 

peygamber i (s.a) öldürme denemesine dahi kalkıştılar. Buhari, Ab¬ 

dullah bin Ömer bin As tan şöyle bir rivayet nakleder. “Bir gün Rasû- 

lullah (s.a) Harem-i Şerifte namaz kılmakta idi. Aniden Ukbe bin Ebı 

Muayt, Rasûlullah'ın (s.a) boynuna bir bez parçası sardı ve sıkmak 

sureti ile onu öldürmeye kalkıştı. Tam o sırada Hz. Ebubekir (r.a) ye¬ 

tişerek, Ukbe'yi itti ve Rasûlullah'ı (s.a) onun elinden kurtardı.” Hz. 
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Abdullah, Hz. Ebubekir'in (r.a) Ukbe İle mücadele ederken “Siz sade¬ 
ce “Benim Rabbim Allah'tır." dediği için mi bir kimseyi öldürüyorsu¬ 
nuz?" dediğini söyler. Aynı hadisi farklı bir şekilde lbn Hişam ve ayrı¬ 

ca Neseî ve lbn Ebi Hatim de nakletmişlerdir. 
Konu. Surenin başında bu iki husus açıkça anlatıldıktan sonra, 

aym konular çerçevesi içinde, gayet etkili ve ders verici yorumlar ya¬ 

pılmıştır. Kafirlerin, Hz. Peygamber ı öldürme planlan hakkında Al-i 
Firavun un kıssası (23. ayetten 55. ayete kadar) zikredilerek şu üç 
gruba da ayrı ayrı dersler verilmiştir. 

1) Kafirlere, “Sizler Firavun un Hz. Musa'ya (a. s) yapmak istediği 
aynı şeyleri Hz. Muhammed'e de yapmak istiyorsunuz" denmekte¬ 
dir. Sizler kendi akibetinizin. Firavunun akibeti gibi olmasını mı is¬ 
tiyorsunuz?" 

2) Hz. Peygamber (s.a) ve ashabına Allah, “Bu zalim ve kafirler ne 
kadar kuvvetli ve size karşı ne kadar üstün görünüyorlarsa da, yay¬ 

maya çalıştığınız dinin sahibi olan Allah ın herkesten kuvvetli ve 
herşeye kadir olduğuna yürekten inanmalısınız." diye buyurmakta¬ 
dır. Binaenaleyh, bunların tehdit ve zulümlerine karşı Allah a sığı¬ 

nın ve hiç korkmadan İslâm dinini yaymak için çalışmaya devam 
edin. Allah'a iman edenlerin her türlü tehdide karşı verdikleri cevap, 
Hz. Musa'nın (a.s) Firavun a verdiği cevap gibidir: "Ben, hesap gününe 
inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Al¬ 
lah'a sığmıyorum." Şayet sizler önünüzdeki tehlikelerden hiç kork¬ 
madan, İslâm'ı tebliğ etmeye devam ederseniz, şüphesiz o takdirde 
zafer sizlerin olacaktır. Günümüzün Firavun ları da. Mısır Firavu¬ 
nu nun gördüğü gibi zaferin iman edenlerin olduğunu göreceklerdir. 
Zafer gelinceye değin, üzerinize adeta bir tufan gibi arka arkaya ge¬ 

len her türlü zulüm ve eleştiriye, sabırla karşı koymalısınız. 
3) Bu iki grubun dışında, Rasûlullah ın (s.a) davetinin hak oldu¬ 

ğunu anlayan ve Kureyş kafirlerinin Hz. Peygamber e haksız yere ve 

açıkça zulmettiğini gören üçüncü bir grup daha vardır. Fakat bu 
kimseler buna rağmen Hak-Batıl arasında devam eden savaşa seyir¬ 
ci kalıyorlar. Bu yüzden Allah, “Yazıklar olsun! Hakka tecavüz edilir¬ 
ken sizler hâlâ seyretmektesiniz" diye buyurdu. Böyle bir durumda 
vicdanı tamamen kararmamış olan kimseler her türlü bahaneyi bir 
kenara iterek, Hakkı savunmalıdırlar. Tıpkı Firavun un Hz. Musa'yı 

(a.s) öldürmek istediğinde, o ana kadar imanını gizleyen bir 
mü minin “Ben işimi Allah a bırakıyorum” diyerek. Hakkı müdafaa 
için ortaya çıkışı gibi. Hepinizin bildiği gibi. Firavun o mü mine do¬ 
kunmaya cesaret edememiş ve ona bir zarar da verememiştir. 

Kafirlerin, Mekke'de süren. Hakkı yenilgiye uğratma mücadelesi- 
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ne Karşılık, Allah Teâlâ, tevhld ve ahiret düşüncesi ile ilgili delilleri 
serd tmiştir. Zaten kafirler ile Hz. Peygamber (s.a) arasındaki ib'lla- 
fn. merkez noktası burasıydı. Bu delillerle, kafirlerin Hz. Peygam¬ 
bere (s.a) karşı ortaya koydukları tavnn İlmî ve mantıkî hiçbir delile 
dayanmadığı isbat edilmiştir. Aynca Allah, Kureyş'in ileri gelenleri¬ 
nin asıl itirazlarının Hz. Peygamber in (s.a) mesajına olmayıp, bu¬ 
nun bir bahane olarak öne sürüldüğünü belirtmiştir. Onların asıl 

korkusu, iktidarın ellerinden çıkma ihtimaliydi. Bu yüzden, o kadar 
şiddetle Rasûlullah a (s.a) karşı çıkıyorlardı. Dolayısıyla 58. ayette 

açıkça şöyle denilmiştir: “Sîzlerin Peygambere karşı çıkmanızın ne¬ 
deni tekebbürden başka bir şey değildir. Hz. Peygamber in davetini 
kabul ettiğiniz takdirde büyüklüğünüzün ortadan kalkacağını bildi¬ 

ğinizden dolayı, Rasûlullah'ın (a.s) davetini engellemek için eliniz¬ 
den gelen her hileye başvuruyorsunuz." 

Bu surede aynı konular işlenerek, kafirlere tekrar tekrar “Şayet 

bu mücadeleden vazgeçmezseniz, akıbetiniz sizden önceki toplum¬ 
lar gibi olacak ve ahirette de onlardan daha beter cezalara uğraya¬ 
caksınız. İşte o vakit pişman olursunuz ama pişmanlığınızın sizlere 

bir yaran dokunmaz” denilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Ha, Mîm. 

2 Bu Kitabın indirilmesi. Aziz, Alim olan Allah'tandır; 

3 Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası pek şiddetli olan ve 

lütuf sahibi (Allah'tan). O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır.1 

AÇIKLAMA 

1. Surenin girişinde, bu sözün herhangi birinin sözü olmadığı ve 

bilakis Allah tarafından nazil olduğu açıklanmıştır. Daha sonra da 

ardarda Allah'm bu konu ile çok yakından ilgili bazı sıfatlan zikredil¬ 

miştir. 

a) "O Aziz'dir." Yani, O herşeyin üzerinde galip olan Allah'tır. 

O nun verdiği kararlar muhakkak surette uygulanır. O na karşı çı¬ 

kan ve isyan edenler hiçbir yere kaçamayacaklar ve yenileceklerdir. 

Her kim Allah tan yüz çevirmekle ve O nun elçisini reddetmekle ba¬ 

şarıya ulaşacağını sanıyorsa aldanıyor. Çünkü böyle kimseler hiçbir 

zaman amacına ulaşamayacaklardır. 

b) "O Alim’dir." Yani, herşeyi doğrudan doğruya vasıtasız olarak 

bilir. O nun ilmi kıyas ve tahmine dayanmaz. Bu yüzden O, his ve id¬ 

rakin ötesinden ilim aktaran Yüce Allah tır. Ve O, en iyi bilendir. Bu 

gerçeği ancak cahiller inkar ederler. İnsanın ihtiyaçlarını da en iyi 

bilen Allah olduğu için. O nun emirleri bir ilme ve hikmete dayanır. 

O nun koyduğu kurallarda ve verdiği emirlerde hiçbir yanılgı sözko- 

nusu olamaz. Dolayısıyla Onun yol göstericiliğini reddetmek, insa¬ 

nın kendisini felakete götürmesi demektir. Alim olan Allah, insanla¬ 

rın sadece amellerine değil, niyetlerine de vakıftır. Binaenaleyh, in- 
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sanlann hangi niyetle amel işlediğini bildiği için kimse O nun adale¬ 

tinin sonuçlarından kurtulamaz. 

c) "O, günahlan bağışlayan ve tevbeyi kabul edendir." Bunlar ümit 

verir ve insanları teşvik edici sıfatlardır. Bu sıfatlar zikredilmeli su¬ 

retiyle. şimdiye kadar asi olanlara; “Günahlarınızdan tevbe ederse¬ 

niz eğer, geçmişte yaptıklarınız affedilecektir. Bu yüzden meyus ol¬ 

mayın ve hayatı yeniden değerlendirerek düşünün, "denilerek ümit 

verilmiştir. Burada dikkate değer bir nokta, tevbeyi kabul etmekle 

günahlan affetmenin aynı şeyler olmamasıdır. Çünkü Allah, tevbe 

edilmediği halde, bazı günahlan affedebilir ve hayırlı bir iş yaptığı za¬ 

man o kimsenin günahlan silinebilir. Sözgelimi bir şahıs günah işle¬ 

dikten sonra, tevbe edecek zaman bulamamış veya unutmuş olabi¬ 

lir. Ancak o hayırlı bir iş yaptığında Allah onun günahlannı affeder. 

Yine bu dünyada insanın başına gelen çeşitli musibetler, afetler, 

hastalıklar, gam ve keder, günahlann bağışlanma vesilesi olabilir. 

Bu nedenden ötürü, burada günahlann bağışlanması ve tevbenin 

kabulü ayn ayn zikredilmiştir. Aynca tevbe edilmediği halde güna¬ 

hın affolunmasının sadece mü minler için sözkonusu olduğunun da 

bilinmesi gerekir. Yine mü'minlerin bu bağışlanmadan yararlana¬ 

bilmeleri, Allah'a asi olmadıklan, günahlannın beşeri zaaflar sonu¬ 

cunda meydana geldiği, kibir ve günahlan üzerinde ısrar etmedikleri 

takdirde mümkün olabilir. 

d) "Azabı çetin olandır." Bu sıfatın bildirilme nedeni, “Allah'ın ken¬ 

disine itaat eden kullanna karşı ne kadar merhametli, kendisine is¬ 

yan edenlere karşı da ne kadar sert ve çetin olduğunu" söylemek su¬ 

retiyle kafirleri uyarmaktır. Bir grup veya şahıs, Allah'ın hudutlanm 

çiğnediği takdirde azaba müstehak olur. İşte o zaman Allah'ın azabı 

gem Allah'ın azabına ise ancak akılsızlar kayıtsız davranır. 

ef ' Lütuf ve Kerem sahibidir." Bu sıfat ile Allah'ın Gani ve Lütufkâr 

olduğu anlatılmıştır. Yani, insanlara her an O nun nimetleri veril¬ 

mektedir. Dolayısıyla insanların elinde ne varsa Allah'ın bir bağışı¬ 
dır ve O nun lütfunun bir neticesidir. 

Bu beş sıfat zikredildikten sonra, iki husus üzerinde duruluyor, a) 

Gerçek mabud Allah'tır ve sîzlerin O ndan başkasına kulluk etmeniz 

bu gerçeği değiştirmez, b) En sonunda herkes Allah'a dönecektir. Ve 

yaptıklarınızdan ancak Allah hesap soracaktır, ilâh edindiğiniz ma¬ 

bud ların bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Dolayısıyla dünyada yap¬ 

tıklarınızdan. ahirette ceza göreceksiniz. 
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4 Allah'ın ayetleri konusunda, inkâr edenlerden2 başkası mücadele 
etmez.3 Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın.4 5 6 

5 Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra 

(sayısı çok) fırkalar da. Her ümmet, kendi peygamberlerini (susturmak 
için) yakalamağa yeltendi. Hakkı, onunla yürürlükten kaldırmak için, 
'batıla-dayanarak' mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. 

Artık benim cezalandırmam nasılmış? 
6 Senin Rabbinin kâfirler üzerindeki: "Gerçekten onlar ateşin halkı¬ 

dır" sözü böylece hak oldu.5< 
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7 Arş’ı yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini 
hamd ile teşbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere mağfiret 
dil emektedirler 6"Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından her şeyi kuşa- 
tıp-sardın;7tevbe edenlere ve senin yoluna tabi olanlara8 mağfiret et ve 
onları cehennem azabından koru."9 

8 "Rabbimiz, onları Adn cennetlerine sok, ki onlara (bunu) va'det- 
tin;10 babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları da.11 Hiç 
şüphesiz sen, üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." 

AÇIKLAMA 

2. "Kafirler" kelimesi burada iki anlamda kullanılmıştır: a) Al¬ 
lah’ın verdiği nimetlere nankörlük edenler, b) Hakkı inkar edenler. 
Şayet birinci anlamı kabul edersek, ayetin anlamı, "Allah'ın nimetle¬ 
rinden gece gündüz yararlanmalarına rağmen, yine de nankörlük 
etmektedirler” şeklinde olur. Diğeri ise, “O kimseler hakka karşı koy¬ 
maya karar vermişlerdir" anlamına gelir. Ayetin siyak ve sibakın¬ 
dan, buradaki “kafirler” ifadesi ile, İslâm düşmanı olmayan, yani 
müslüman olmadığı halde iyiniyetle İslâm’ı anlayabilmek için, bil¬ 
mediği konular hakkında sorular yönelten kimselerin kastedilmedi- 
ği anlalışmaktadır. Belki onlara da deyim olarak “kafir” diyebeliriz 
ama ayette bu tür kimseler sözkonusu edilmemektedir. Bu ayette 
gerçek küfür üzerinde ısrar eden ve Hz. Peygamber e (s.a), kötü ni¬ 
yetlerle yersiz ve anlamsız soru soran kimseler kastedilmiştir. 

3. ""Mücadele etmek." ifadesiyle, kesin ve açık bir mesajı, yersiz ve 
anlamsız itirazlarla, başkalarını şüpheye düşürücü şekilde yorum¬ 
lamak kastolunuyor. Bu, kötü bir niyetin ifadesidir. Çünkü, dürüst 
bir insan muhalif olsa bile, karşısındaki kişinin doğru olan sözünü 
kabul eden fakat kötü niyetli bir insan, muhalif olduğu kimseyi sırf 
yenilgiye uğratabilmek için kesin ve açık bir sözü, yanlış görmeye ça¬ 
lışır. İşte burada kafirlerin bu tavn anlatılmaktadır. 

4. Birinci cümle ile ikinci cümle arasında ince bir boşluk vardır. 
Okuyucu kendi zihninde bu boşluğu gayet rahat bir şekilde doldura¬ 
bilir. Allah’ın ayetleri hakkında mücadele edenler, O nun cezasın¬ 
dan kurtulamayacak ve bir gün muhakkak surette cezalandırıla¬ 
caklardır. Onlann yeryüzünde kibir içinde yaşaması, iktidarlarının 
çok sağlam gibi görünmesi, dünyevi bir refah içinde yüzmesi ve onla¬ 
rın bu görünüşü sizleri aldatmasın. Onlar, Allah'ın ayetleriyle alay 
ederek eğleniyorlar ve güya Allah'a savaş açmışlardır. Oysa bu, onla¬ 
ra tanınmış bir fırsattır. Bırak onlar günahlarını artırsınlar, sonun¬ 
da hakkettikleri karşılığı bulacaklardır. 

5. Yani, “Dünyada gördükleri ceza, cehennem azabının yerine geç¬ 
meyecek ve onlar ahirette cehenneme sevkedileceklerdir.” Diğer bir 
İfadeyle “Allah daha önceki kavimlere nasıl azab göndermişse, şimdi 
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de küfründe ısrar edenleri cehenneme gönderecektir." şeklinde bir 
anlam verilebilir. 

6. Hz. Peygamber'in (s.a) ve ashabının yüreklerinin güçlenmesi 
için, Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kafirlerin zulüm ve şiddet göster¬ 
meleri karşısındaki çaresizliğinize üzülmeyin. Onların yaptıkları 
hareketler ve sizleri hakir görmeleri dolayısıyla cesaretiniz lûnlma- 
sın. Sîzlerin makamı o derece yüksektir ki, Allah'ın arşını taşıyan ve 
Allah ın arşı etrafında bulunan melekler sîzler için O na yalvarıyor 
ve dua ediyorlar." "Arşı taşıyan ve arşın etrafında bulunan melekler" 
ifadesiyle, bunların sıradan melekler olmadığı, bilakis Allah'a en ya¬ 
kın meleklerin kastedildiği anlaşılıyor. Bu melekler, Allah'a iman et¬ 
tiklerinden ötürü Allah'a iman edenlerle ilgilenir ve onların mağfireti 
için dua ederler. Böylelikle iman bağının "ehl-i arz" ile "ehl-i arş"ı bir¬ 
birine bağladığı ve birleştirdiği görülmektedir. Ancak bu meleklerin 
Allah'a itaat ettikleri. O na secde ve ibadette bulunduklan vurgula¬ 
nıyor. İşte insanoğlu Allah a gerçekten teslim olduğu takdirde niteli¬ 
ği ve makamı farklı olsa da onlarla birleşebilir. 

7. Yani, "Kuşkusuz sen, kullarının günah ve zaafını biliyorsun. 
Ancak senin rahmetin, ilmin gibi geniştir. Kullarının günahlarını bi- 
’iyor olmana rağmen, onlan bağışla!" Şöyle bir anlam da verilebilir: 
"Allah'ım onlan affet! Sen onlann samimi olarak tevbe ettiklerini ve 
senin gönderdiğin hidayeti kabul ettiklerini bilirsin." 

8. Yani, itaatsizlikten ve isyandan vazgeçerek, senin gösterdiğin 
yola tabi oldular. 

9. "Af' ve "cehennem azabından kurtulmak" birbirleriyle bağlantı¬ 
lıdır. Af sözkonusu olduğuna göre, cehennem azabından kurtulma¬ 
nın vurgulanmasının gereksiz olduğu düşünülebilir. Ancak burada 
meleklerin müminlere karşı olan derin alakalan belli olmaktadır ve 
bu da normaldir. Çünkü herhangi bir kimse, bir başkası için yüksek 
bir merciye müracaatta bulunduğu zaman, sözlerinin etkili olması 
amacıyla, meseleyi değişik üsluplar kullanarak anlatır. 

10. Burada yeniden, açıklama notu 9‘de sözkonusu edilen husus 
tekrar edilmektedir. Yani, cehennemden kurtulmanın doğal sonu¬ 
cunun cennete girmek olduğu aşikardır. Ve Allah Teâlâ, kendilerini 
cennete sokacağını müminlere va'd etmiştir. Fakat buna rağmen 
melekler, müminlere o kadar çok sevgi beslemektedir ki, müminle¬ 
rin haklarında "hayr" vermesi çin Allah a yalvarmaktadırlar. 

11. Yani, "Onlann memnun olmalan -çin, onlann analannı, baba¬ 
larını, hanımlarını ve çocuklarını biraraya getir." 

Allah, müminlere verdiği nimeÜeri, Kuranın başka bölümlerinde 
de zih.-etmiştir. (Bkz. Rad: 23, Tun 21) Tur Suresi ndeki ayetlerde bu 
husus şu şekilde anlatılmıştın Bir mümin cennetin üst makamına 
nail olmasına rağmen, ana ve babası o makama nail olmamışsa eğer, 
Allah, daha aşağı durumda clanlann makamını yükselterek hepsini 
biraraya toplayacaktır. 
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9 "Ve onları kötülüklerden koru.12 O gün sen, kimi kötülüklerden ko¬ 

rumuşsan,13 gerçekten ona rahmet de etmişsin. İşte büyük 'kurtuluş ve 

mutluluk' budur." 

10 Şüphesiz küfredenlere de (şöyle) seslenilir: "Allah’ın elbette ga- 

zablanması, sizin kendi nefislerinize gazablanmanızdan daha büyük¬ 

tür. Çünkü siz, imana çağırıldığınız zaman küfrediyordunuz.14 

AÇIKLAMA 

12. "Seyyîat” kelimesinin üç anlamı vardır ve burada üçü de kasto- 
lunmuştur. Birincisi, yanlış akide, kötü ahlâk ve amel; İkincisi, 
dalâlet ve kötü amellerin vebali; üçüncüsü, dünyada, berzah ale¬ 
minde ve kıyamet günündeki afetler, musibetler ve eziyetler. Melek¬ 
lerin duası, "Allah, müminleri hepsinden de korusun" şeklindedir. 

13. Kıyamet günündeki "kötülük" ile kıyamet gününün dehşeti 
kastediliyor. Suçlular, gölgeden ve her türlü rahatlıktan mahrumi¬ 

yet, sorgulamanın şiddeti, herkesin önünde hayat boyunca işlenen 
kötü amellerin teşhiri, bu teşhirden doğan mahcubiyet ve diğer tüm 
zorluk ve rezaletler gibi şeylerle karşı karşıya geleceklerdir. 

14. Yani, kafirlen Şirk, Allah’ı ve ahireti kökten inkar, peygamber¬ 
lere karşı koymak gibi suçlarından ötürü, kıyamet gününde göre¬ 
cekleri muameleden dolayı kızacak ve melekler onlara: "Bugün kızı¬ 
yorsunuz, ama peygamberler ve salih kullar sizleri hakka davet etti¬ 
ğinde, onlara karşı çıkmış ve Allah o zaman, bugün kızdığınızdan 
daha fazla sizlere kızmıştı." diyeceklerdir. 
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11 Dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere de dirilt¬ 
tin;13 biz de günahlarımızı itiraf ettik.16 Şimdi çıkış için bir yol var 
mı?"17 

12 "Sizin (durumunuz) böyledir. Çünkü bir olan Allah'a çağırıldığı¬ 
nız zaman inkâr ettiniz. O'na şirk koşulduğunda da inanıp-onayladımz. 

Artık hüküm, yüce, büyük olan Allah'ındır."18 
13 0, size ayetlerini göstermekte19 ve sizin için gökten nzık indirmek¬ 

tedir.20 İçten (Allah'a) yönelip-dönenden başkası öğüt alıp-düşün- 

mez.21 
14 Öyleyse, dini yalmzca O'na halis kılanlar 22olarak Allah'a dua (kul¬ 

luk) edin; kâfirler hoş görmese de. 

AÇIKLAMA 

15. "İki kez ölmek ve iki kez dirilmek" ifadesi daha önce Bakara Su¬ 

resinin 28. ayetinde de geçmişti: "Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, siz 

ölüler idiniz. O sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek, sonra O'na 

döndürüleceksiniz." Kafirler ilk üç safhayı, onları apaçık müşahede 

edebildikleri için inkar edemezlerdi. Ancak son safhayı görmedikleri 
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ve sadece Hz. Peygamber (s.a) haber verdiği için inkar ediyorlardı. 
Fakat kıyamet günü dördüncü salhayı da müşahede edecek ve "Bize 

bunun hakkında haber verilmişti" diyerek kabul edecekler. 

16. Yani, biz ölümden sonraki hayatı inkar ederek çok büyük bir 

hata yaptığımızı ve bu düşünce dolayısıyla ömrümüzü günahla dol¬ 

durduğumuzu kabul ediyoruz. 

17. Yani, günahlarımızı böylece itiraf ettikten sonra, bu azabdan 

kurtulabilmenin bir yolu var mıdır? 

18. Yani, şimdi karar vermek, dünyada iken hükümranlığım ka¬ 
bul etmediğiniz Allah’ın elindedir, ibadet ettiğiniz sahte ilahların, 
bugün hiçbir yetkisi yoktur. (Bu hususu daha iyi kavrayabilmek için 
bkz. Zümen 45 ve an: 64) Bu cümleden “Şimdi sizlerin azabtan kur¬ 
tulabilmenizin hiçbir yolu yoktur. Çünkü sizler dünyadayken ahire- 
ti inkar etmekle kalmadınız, aynı zamanda Allah'ın yaratıcılığını ve 

öğreticiliğini noksan sanarak O na ortaklar koştunuz." anlamı çık¬ 

maktadır. 

19. "Ayetler", onlan görmek suretiyle her akıl sahibinin, bu kaina¬ 
tın bir yaratıcısı olduğunu idrak etmesine ve Allah'ın varlığını anla¬ 

yabilmesine yarayan işaretlerdir. 

20. "Rızık" kelimesi "yağmur” anlamında kullanılmıştır. Çünkü 
nzkın tüm çeşitleri yağmur vasıtasıyla elde edilir. Allah Teâlâ sayısız 
işaretlerden sadece birini ileri sürerek şöyle buyurur: "Bu tek bir işa¬ 
ret üzerinde düşündüğünüz takdirde bile, kendi kendinize, 
Kuranın kainatı tasavvur ediş biçiminin doğru c-lduğu sonucuna 
varacaksınız. Çünkü bu muazzam nizam, kendisini ancak bir tek 
zat, yani tüm mahlukatı, su, hava, güneş, oıcak ve soğuk herşeyi ya¬ 

ratan, Alemlerin Rabbi Allah idare ettiği takdirde kaim olabilir. Bu 
nizamın milyonlarca seneden beri hiç şaşmadan devam edegelmesi, 
ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın hikmeti mucibince mümkün ol¬ 

maktadır. O Allah ki, yeıyüzünde insanları, hayvanlan ve bitkileri 
yaratmış ve gerek duyduldan herşeyi (su vs.) onlann ihtiyacına göre 
meydana getirmiştir. Bir kimse bu hayret verici nizamı görmesine 

rağmen, yine de Allah'ı inkar eder ve O na ortaklar koşarsa, ondan 

daha zalim biri olur mu?” 

21. Yani, bir kimse hakikati gözleriyle de görse, sırf gaflet ve taas¬ 
subu yüzünden ders almayabilir. Böyle insanlar, tıpkı hayvanlar gi¬ 

bi, gözleriyle rüzgarların estiğini, bulutlann yüzdüğünü, şimşekle¬ 
rin çaktığını, yağmurlann yağdığını görür ama tüm bunlan yarata¬ 
nın kim olduğunu ve sorumluluklannm niteliğini düşünmezler. 

22. Dini yalnız Allah'a halis kılın, ^zah içir. bkz. Zümer an: 3) 
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15 Dereceleri yükselten23 Aış’ın sahibi (Allah),24 (ahiretteki) 'toplan¬ 

ma ve buluşma' günü ile uyanp-korkutmak için, kendi emrinden olan 
ruhu kullarından dilediğine indirir.23 

16 0 gün onlar, orta yere çıkarlar.26 Onlardan hiç bir şey Allah'a karşı 

gizli kalmaz. (Allah soran) "Bugün mülk kimindir?27 Bir olan, kahhar 
olan Allah'ındır." 

17 Bugün her bir nefis, kendi kazandığıyla karşılık görür.28 Bugün 

zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı seri görendir.29 

AÇIKLAMA 

23. Yani, Allah, yarattığı herşeyin üstündedir. Sözgelimi, melekler, 

peygamberler, veliler vs. bir diğerinden ne kadar üstün olursa olsun. 
Allah'ın makamına kadar yükselemeyeceği için yine de onlar mah¬ 
lukturlar. Onların, Allah'ın sıfatlarında ve iktidarında pay sahibi 
olabileceğini düşünmek mümkün değildir. 

24. Yani, tüm kainatın hükümdarı ve sahibidir. (İzah için bkz. 
A raf an: 41, Yunus an: 4, Rad an: 3, Taha an: 2) 

25. "Ruh” kelimesiyle vahiy ve nübüvvet kastolunmaktadır. (Bkz. 

Isra an: 103. Nahl an: 3) "Emrinden olan ruhu, kullanndan dilediğine 
indirir" ifadesiyle de "Ben dilediğimi peygamberlik ile şereflendiri¬ 
rim. Bu konuda hiçkimseye itiraz hakkı verilmemiştir." denilmek is- 
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teniyor. Allah bir kimseye güzellik, zekâ ve buna benzer müstesna 
özellikleri verdiğinde, nasıl hiçkimse "Allah onlara bu özellikleri veri¬ 
yor da bize niçin vermiyor." diyemezse, bir şahıs peygamberlikle şe¬ 

reflendiğinde de, yine, "Peygamberlik niçin bize değil de ona verildi" 
de diyemez. 

26. Yani, o gün insanlar, cinler ve şeytanlar Allah'ın huzurunda 

toplanacaklar ve aynca onların yaptıklarına şahitlik edecek olanlar 
da hazır bulunacaklardır. 

27. Yani, dünyada birçok ahmak, kendi kendilerine ceberrut ve 
hükümdarlık iddiasında bulunmuşlar ve pekçok insan da onların 
bu iddiasını kabul etmişlerdir. Söyleyin bakalım, bugün asıl iktidar 

sahibi kimdir ve kimin hükümleri geçerlidir? Bu öyle bir ayettir ki, 
ne kadar büyük bir hükümdar olursa olsun, akıl sahibi bir insan, 
onu düşündüğünde haşyetinden titreyecektir. Nitekim yeri gelmiş¬ 

ken burada tarihi bir olayı zikretmekte yarar vardır. Samanı hane¬ 
danından bir hükümdar olan Nasır b. Ahmed (H. 301‘den 331'e ka¬ 

dar), Nişabur'u fethettikten sonra meclisin toplanmasını emretti ve 
tahtına çıktıktan sonra. Kur an okunarak toplantının açılmasını is¬ 
tedi. Salih bir şahıs öne çıktı ve Kur an’ın yukarıda sözü edilen bölü¬ 
münü okudu. Nasır bu ayeti işitince dehşetle irkildi ve titremeye 

başladı. Hemen tahttan indi ve tacını başından çıkarıp "Ey Allah'ım! 
Hükümranlık bana değil sana aittir" diyerek secdeye kapandı. 

28. Yani, "Hiçbir surette adaletsizlik olmayacaktır." Adaletsizlik 
çok farklı şekillerde olabilir. Birincisi, bir kimse hakkettiği mükafatı 
alamaz. İkincisi, bir kimse hakettiği mükafatı tam olarak alamaz. 
Üçüncüsü, kişi hakketmediği halde haksız yere cezalandırılır. Dör¬ 
düncüsü, kişi cezayı hakkettiği halde ceza görmekten kurtulur. Be¬ 

şincisi, bir kimseye hakkettiği cezadan daha azı verilir. Altıncısı, 
zulmeden beraat ederken, mazlum öylece bakakalır. Yedincisi, kişi¬ 
nin günahı bir başkasına yüklenir vs. Allah Teâlâ burada mahkeme¬ 

sinde bu tür adaletsizlikler yapılmayacağını ve herkesin yaptıkları¬ 
nın tam karşılığını alacağını buyuruyor. 

29. Allah için sorgulama ve hesaba çekme hiç de zor iş değildir. 
Çünkü O, herkese nzık vermekte ve tüm kainatı da idare etmektedir. 

O her şeyi aym anda işitir ve küçük büyük her iş O nun kontrolü al¬ 
tında cereyan eder. Hiçbir surette O nun bir işle meşgul olması, baş¬ 
ka bir işle meşgul olmasını engellemez. Bu yüzden herkesi aynı anda 

hesaba çekmek, yargılamak ve karara bağlamak O nun için zor de¬ 
ğildir. Çünkü O, bütün ayrıntılara vakıftır. Ve hiçbir yalan O nun 
mahkemesinde geçerli olmayacaktır. 
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18 Onlan, yaklaşmakta olan güne karşı uyarıp-korkut; zaman yü¬ 

rekler gırtlaklara dayanır, yutkunur dururlar. Zalimler için ne koruyucu 
bir dost, 31ne de sözü yerine getirebilir bir şefaatçi yoktur.32 

19 (Allah,) Gözlerin hainliklerini ve göğüslerin saklamakta oldukla¬ 
rını bilir. 

20 Allah hak ile hükmeder. Oysa O'nu bırakıp tapmakta oldukları 
ise, hiç bir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.33 

21 Onlar, yeryüzünde gezip-dolaşmıyorlar mı ki, böylece kendilerin¬ 
den öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler. Onlar, kuvvet 
ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. 

Fakat Allah, onları günahları dolayısıyla (azabla) yakalayıverdi. Onları 
Allah'tan bir koruyacak olan da bulunmadı. 
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22 Çünkü gerçekten onlar, peygamberleri kendilerine apaçık belge¬ 
ler getirirdi;34 fakat onlar küfre sapmışlardı. Bu yüzden Allah, onları 

(azabla) yakalayıverdi. Şüphesiz O, kuvvetli olandır, cezalandırması da 
şiddetlidir. 

AÇIKLAMA 

30. Kur an, tekrar tekrar insanlara. "Kıyamet uzak değil yakındır 
ve her an gelebilir" diye hatırlatmada bulunmaktadır. Örneğin bir 
yerde "Allah'ın emri geldi. Artık onu acele istemeyin." (Nahl: 1) Başka 
bir yerde. "İnsanların hesaplan yaklaştı. Fakat onlar hâlâ gaflet içinde 

yüzçevirmektedirler." (Enbiya: 1) Yine başka bir ayette “kıyamet yak¬ 
laştı ve Ay yanldı" (Kamer: 1) ve başka bir yerde de, "O yaklaşicı, yak¬ 
laştı." (Necm: 56) diye buyurulmuştur. Bu ayetler ile insanlâra, "kı¬ 
yametin uzak olmadığı" söylenerek ikazda bulunuluyor ve "Al- 
lah’dan korkarak, bir saniye bile kaybetmeden kendinize gelin" de¬ 
niliyor. 

31. ” ^ " (Dost) kelimesiyle, arkadaşım bir zorluk ve sıkıntı içinde 
görür görmez, ona yardım etmeye koşan kimseler kastedilmekte¬ 
dir. 

32. Burada, kafirlerin "şefaat" hakkmdaki inanç ve tasavvurları 

reddedilmektedir. Zalimlerden şefaat eden olmayacaktır. Çünkü şe¬ 
faat etme hakkı sadece salih kullara verilecektir. Allah'ın salih kulla- 
n ise. zalim, fasık ve facir kimselerle dost olamayacaklan için onlara 
şefaatte de bulunamazlar. Kafirler, müşrikler ve dalâlette olanlar 

dün nasıl düşünüyorlarsa, bugün de aynı düşüncelere sahiptirler. 
Öyle ki onlar hâlâ, bağlı olduklan şeyhlerin, kendilerinin cehenne¬ 
me girmelerine razı olmayacaklarım ve Allah’a kendileri için ricada 
bulunarak, cehenneme girmekten kurtulacaklarına inanmaktadır¬ 
lar. Bu yüzden Allah, şefaat edebilme durumunda olanların, şefaat¬ 
lerinin kabul olunabileceğine dair hiçbir garantileri bulunmadığım 

bildirmektedir. 

33. Yani. Allah, sizin ma'bud edindiğiniz ilahlar gibi kör ve sağır 
değildir. Dolayısıyla bir kimseyi yargılarken O'ndan bazı ayrıntılar 
gizli kalmaz. 

34. ^' " kelimesi üç anlamda kullanılmış olabilir: 1) Taşıdığı 
özellikler bakımından Allah tarafından gönderilen peygamberler. 2) 

Peygamberlerin getirdiği mesaj, 3) Dünyadaki hayat hakkında vaz 
edilen kanunlar. Yani bu kurallar, dürüst, ahlâk ve salih ameller öğ¬ 
reten bir insanın yalancı ve çıkarcı olmadığının açık bir ispatıdır. 
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23 Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık ispatlı bir delille36 

gönderdik; 
24 Firavun'a, Hâmân'a37 ve Karun'a. Ama onlar: (Bu,) Yalan söylemek¬ 

te olan bir büyücüdür" dediler. 
25 Böylece o, katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman/38 de¬ 

diler ki: "Onunla birlikte iman etmekte olanların erkek çocuklarını öl¬ 

dürün; kadınlarım ise sağ bırakın."39 Ancak kâfirlerin hileli-düzeni boşa 

çıkmakta olandan başkası değildir.40 

AÇIKLAMA 

35. Hz. Musa (a.s) kıssası ile ilgili ayrıntılar için Bkz. Bakara an: 
64-76. Nisa an: 206, Maide an: 42. A raf an: 93-109. Yunus an: 72. 
94; Hud an: 19. 104-111, Yusuf giriş bölümü. İbrahim an: 8. 13; lsra 
an: 113-117, Kehf an: 57. 59. Meryem an: 29-31. Taha an: 5-75 ve gi¬ 
riş bölümü. Müminun an: 39 ve 42. Şuara an: 7. 49, Nemi an: 8-17. 
Kasas giriş bölümü, an: 1-57. Ahzab: 69. Saffat: 114-122. 

36. "Apaçık alamet ile gönderdik." Yani, O nun Allah tarafından 

gönderildiğine ve arkasında Alemlerin Rabbi Allah'ın kuvveti bulun¬ 
duğuna hiçbir şüphe yoktur. Kur'an da Hz. Musa'nın (a.s) kıssası 

ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Kıssayı dikkatle irdelediğimizde, 
sözkonusu alâmetlerin niteliğini anlamamız mümkündür, örneğin, 

Hz. Musa (a.s) Firavun un kavminden bir kişiyi öldürmüş ve korku¬ 
dan ülkeyi terketmişti. Yakalanması için emir çıkmış olmasına rağ¬ 

men. bir gün aniden elinde asa doğrudan doğruya Firavunun huzu- 
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runa çıkageldi ve "Ben Rakibimiz olan Allah ın elçisiyim, getirdiğim 
hidayeti kabul edin." diyerek Firavun a ve devlet erkanına çağnda 
bulundu. Fakat hiçkimse ona el kaldırmaya cesaret edemedi. Oysa 

Hz. Musa'nın (a.s) kavmi (Israiloğullan) baskı altında eziliyordu. N4- 
tekim Hz. Musa'yı (a. s) cinayet suçundan yakalasalardı, Hz. Mu 
sa nın (a.s) kavmi. değil Firavun a isyan etmek, ağızlarını açmaya bi¬ 
le cesaret edemezlerdi, öyle anlaşılıyor ki. Firavun ve onun devlet er¬ 
kanı, "Mucize-i Asa" ve "Yed-i Beyza" alametlerini görmeden önce, 
"Suçlu olmasına rağmen, doğrudan doğruya huzurumuza kadar 
geldiğine göre, o herhalükarda büyük bir güce dayanıyor." diyerek 
Hz. Musa'dan (s.a) korkmuşlardı. Daha sonra Hz. Musa (a.s) peşpe- 
şe mucizeler gösterdiğinde bunun bir sihir olmadığı konusunda hiç¬ 

bir şüpheleri kalmamış ve bilakis bunun, Allah'ın verdiği bir güç ol¬ 
duğunu anlamışlardır. Çünkü hangi sihirbaz, bir asayı gerçek bir yı¬ 
lan halt ıe dönüştürebilir? Yine hangi sihirbazın isteği üzerine bir ül¬ 

keyi açlık ve kuraklık sarar ve o ülkeye tufan gelir de sonra o sihirba¬ 
zın işareti ile gelen tufan sona erer? İşte bu nedenlerden ötürü 
Kur an, Firavun ve devlet erkanının Hz. Musa'nın (a.s) peygamberli¬ 

ğini her ne kadar reddediyorlarsa da, aslmda O nun gerçekten Allah 
tarafından gönderildiğini bildiklerini beyan ediyor. (Daha fazla izah 
için bkz. A raf an: 86-89, Taha an: 29-53, Şuara an: 22-41, Nemi an: 

16) 

37. "Hâmân" hakkındaki düşüncelerimize itiraz edenlere, Kasas 
Suresinin açıklama notlarında cevap verilmiştir. 

38. Yani, Hz. Musa (a.s) peşisıra mucizeler göstermek suretiyle Al¬ 
lah tarafından gönderildiğini ve hak üzere olduğunu açık bir şekilde 
ispatlamıştır. 

39. A'raf 127'de devlet erkanının Firavuna, "Musa'ya daha ne za¬ 
mana kadar tahammül edeceksin?" dedikleri ve Firavunun da onla¬ 
ra "Israiloğullan'nın erkek evlatlarını öldürmek ve kızlarını sağ bı¬ 

rakmak hususunda emir vermek üzereyim" şeklindeki cevabı zikre¬ 
dilmiştir. (Bkz. A raf an: 93) Bu ayette Firavun un sözkonusu emri 
verdiği beyan olunuyor. Firavun bu emri, Hz. Musa'ya (a.s) inanan¬ 
lar korksunlar ve böylelikle onun yanına gitmekten vazgeçsinler diye 

vermiştir. 

40. Bu cümlenin şu şekilde de anlaşılması mümkündür. Kafirlerin 

zulüm, hile ve sapıklıkları hakka karşı idi. Çünkü hak kendilerine 
açıklanmıştı. Bunu bilmelerine rağmen, hakka karşı her türlü silahı 
kullanmaktan geri kalmıyorlardı ve hakkı mağlup edebilmek için 

herşeyi yapmaya hazırlardı. 
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26 Firavun 41 dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de 42o (gitsin; 

Rabbine yalvanp-yakarsm. Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden 
ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum."43 

27 Musa dedi ki: "Gerçekten ben, hesap gününe iman etmeyen her 

mütekebbirden, benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığınırım."44 

AÇIKLAMA 

41. Bu ayetten itibaren, Israiloğullan tarihinin en önemli olayının 
açıklaması başlamaktadır. Fakat lsrailoğullan bu olayı unuttukları 
gibi, Kitab-ı Mukaddes ve Talmut ta da sözkonusu olay zikredilme- 
rniştir. Yine îsrailliyatta böyle bir olaydan bahsedilmiyor. Ancak 
Kuran-ı Kerim, üzerindeki sis perdesini kaldırarak bu hadiseyi 
dünya tarihine aktarmıştır. Sözkonusu olay, Hz. Musa (a.s) ile Fira- 
vun'un mücadele ettikleri dönemde cereyan etmiştir. Bu kıssayı, ta¬ 
rafsız olan ve Kurana karşı taassup içinde bulunmayan bir kimse 
okuduğu takdirde olaym hakka davet açısından çok önemli olduğu¬ 
nu kabul edecektir. Aynca Hz. Musa (a.s) gibi yüce bir şahsiyetin ge¬ 
tirdiği mesajı kabul ederek, onun gösterdiği mucizelerin de tesiriyle. 
Firavun un devlet erkanından bazı kimselerin pekala iman etmeleri 
doğal karşılanabilir. Nitekim sözkonusu mü min, Firavun'un Hz. 
Musa'yı öldürmek istediğini görünce sırf Hz. Musa'yı korumak için, o 
ana kadar gizlediği imanını açığa vurmuştur. Fakat ilim ve araştır¬ 
macılığın objektif olması gerektiğini savunan oryantalistler. 
Kuranın bu açık ifadelerini nedense anlamak istememişlerdir. Bu, 
onların Kur’an'a karşı gösterdikleri taassubun apaçık bir delilidir. 
Örneğin, İslâm Ansiklopedisi ne Hz. Musa (a.s) hakkında makale ya¬ 
zan oryantalist, bu olay hakkında şunlan söylüyor: "Kur an ın bu hi¬ 
kayesine göre, Firavun'un kavminden bir devlet adamı, Musa’yı sa¬ 
vunmaya çalışır. Fakat bu husus sarih değildir. (VL/28) Acaba bu 
kısSa Haggay da geçen Yetro nun Musa’ya yumuşak davranması 
için Firavun a rica etmesi olayıyla ilgili olabilir mi?" 

Güya ilmin ve araştırmacılğın objektifliğinden bahsedenler, ade- 
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ta Kuranın her ifadesinde bir yanlışlık bulabilmek için yemin etmiş¬ 
lerdir. öyle ki bir yanlışlık bulamazlarsa bile, en azından çeşitli şüp¬ 
heler meydana getirmeye çalışmaktadırlar. Sözgelimi onlar. "Hag- 
gayda zikredilen Yetro'nun kıssası Hz. Musa'nın (a.s) doğumı ndan 
çok önceleri geçmiş olmasına rağmen, Hz. Peygamber (s.a) bu kıssa¬ 
yı öğrenerek Kur an a almıştır," iddiasıyla "Kur an da bu husus sarih 
değildir" diyerek şüpheler meydana getirmeye çalışıyorlar. İşte ilmin 
ve araştırmacılığın objektifliğinden dem vuran oryantalistlerin, 
İslâm, Kur an ve Hz. Muhammed (s.a) sözkonusu olunca ortaya koy¬ 
dukları tavır bu şekilde oluyor. 

42. Firavun bu sözleriyle, aslında Hz. Musa'yı öldürmek istediğini, 

ancak başkaları engel olduğu için öldüremediğiîıi anlatmak istiyor. 
Oysa onun içindeki korku. Allah'ın elçisine el kaldırmasına engel ol¬ 
maktaydı. 

43. Yani, ben bunun bir devrim yapabileceğinden veya bozguncu¬ 
luğa neden olacağı için tehlikeli olduğundan korkuyorum. Bu yüz¬ 
den o, herhangi bir şey yapmadan önce, çıkaracağı bozgunculuğu 
ödeyebilmek için onun öldürülmesi gerekir. Firavun un öne sürdü¬ 
ğü bu neden, Hz. Musa'nın öldürülmesi için yeterli bir delil olarak 
göı ülmüştür. 

Firavun un korktuğu hususlardan birisi olan "dini değiştirmek" 
ifadesinin iyice anlaşılması gerekir. Çünkü Hz. Musa (a.s). Fira¬ 
vunun korktuğu bu husus dolayısıyla öldürülmeyi hak etmiştir. 
Buradaki "din" ifadesi ile yönetimin işleyiş biçimi kastedilmektedir. 
Yani, Firavun un deyimiyle: "Ben onun, hükümdarınızı değiştirece¬ 
ğinden korkuyorum" deniliyor. (Ruhu'l-Meani, cilt: 24, sh: 56) Baş¬ 
ka bir ifadeyle, "onlann siyaset, kültür, medeniyet, ekonomi ve Mısır'da 
yürürlükte olan sistemleri" burada "din" olarak nitelenmiştir. Fira¬ 
vun, Musa'nın yaptığı davet sonucunda sözkonusu sistemin değişe¬ 
ceğinden korkuyordu. Fakat her sahtekar politikacı gibi Firavun da, 
aslında kendi iktidarının elinden gideceğini söylememiş ve tam ter¬ 
sine "Ey Kavmim! Musa'nın hareketi, sizlerin dinini yıkmaya yönelik 
olduğu için ben onu öldürmeyi istiyorum. Ama ben kendimi değil, 
sîzleri düşünüyorum. Sizler benim iktidarımdan yoksun kaldığınız 
takdirde, çok kötü durumlara düşersiniz. İşte bu yüzden Musa'nın 
öldürülmesi gerekir. Nitekim o, bir vatan-millet düşmanıdır." demiş¬ 
tir. 

44. Burada birbirine mü sari iki ihtimal sözkonusudur. Ya Hz. Mu¬ 
sa (a.s) Firavun un meclisinde tehdit edilmiştir ya da Firavun bu pla¬ 
nını devlet erkanına açıkladığında, içlerinden biri Hz. Musa’ya gelip 
haber vermiştir. Her iki ihtimal de olabilir. Ancak önemli olan, bu 
tehdide Hz. Musa'nın (a.s) verdiği cevaptır. Yani o, Firavun'un tehdi¬ 
dine kulak asmamış ve hiçbir surette korkmamıştır. Bu hadisenin 
Kur an da zikrediliş biçiminden, Rasulüllah'ın (s.a) da ahiretten 
korkmayanlara ve kendisini öldürmeyi planlayanlara aynı cevabı 
verdiği anlaşılıyor. 
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28 Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mii’min bir adam de¬ 

di ki: "Siz, benim Rabbim Allah’tır diyen bir adamı öldürüyor musunuz? 
Oysa o, size Rabbinizden apaçık belgelerle Agelmiş bulunmaktadır. Bu¬ 
na rağmen o eğer bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir; 46ve eğer doğru 
söyleyen ise, (o zaman da) size vazettiklerinin bir bölümü size isabet 
eder. Şüphesiz Allah, ölçüyü taşıran, çok yalan söyleyeni 47hidayete er¬ 

dirmez." 
29 "Ey Kavmim, bugün mülk sizindir, yeryüzünde de hüküm sahibi 

kimselersiniz. Fakat bize Allah'tan dayanılmaz bir azab gelecek olursa 
bize kim yardıma olabilecek?"48Firavun dedi ki: "Ben, size yalnızca gör¬ 
düğümü (kendi görüşümü) gösteriyorum ve ben sizi doğru olan yoldan 

da başkasına yöneltmiyorum."49 
30 İman eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, ben sizin o fırkaların gü¬ 

nüne benzer (bir günün felâketine uğrarsınız) diye korkuyorum." 
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AÇIKLAMA 

15. Yani, o sizlere apaçık işaretlerle, kendisinin Allah'ın gönderdiği 
bir peygamber olduğunu göstermiştir. Burada o mü min, daha önce 
bahsi geçen mucizelere telmihte bulunmaktadır. İzah için bkz. A raf 
an: 87-96, lsra an: 113-116, Taha an: 29-50, Şuara an: 26-39, Nemi 
an: 16. 

46. Yani o, sizlere apaçık işaretlerle peygamberliğini ispat etmiş ol¬ 
masına rağmen, yine de sîzler onu yalancı olarak kabul ediyorsanız 
eğer, onu kendi haline bırakın. Çünkü o, büyük bir ihtimalle haklı¬ 
dır ve fakat buna rağmen siz onu öldürürseniz, Allah'ın azabım da¬ 

vet etmiş olursunuz. Yok o bir yalancıysa, Allah onu zaten bildiği bir 
şekilde cezalandıracaktır. Hz. Musa (a.s) aşağı-yukan aynı sözleri 
Firavun a söylemiştir. "Eğer bana inanmıyorsanız, bari bem kendi 
a ne bırakın.'' (Duhan: 21) 

h ravun'un devlet erkanından olan bu mü min kişi, başlangıçta 
konuşurken Hz. Musa’nın (a.s) getirdiği dine iman ettiğini açığa vur¬ 
mamıştı. İlk başta. Firavun un sadık adamlarındanmış ve de kavmi- 
nin iyiliği için tavsiyede bulunuyormuş gibi konuşmuştu. Ancak 

sözlerinin Firavun un ve etrafının üzerinde bir etkisi olmadığım gö¬ 
rünce, sonraki ayetlerde belirtildiği gibi imanını açıkça ilan etmiş¬ 
tir. 

47. Bu cümle iki anlama da gelebilir. Bu mümin kişi, şimdilik 
imanını açığa vurmayı istemediği için, özellikle açık olmayan müp¬ 
hem bir ifade kullanmıştır: "Sizler Musa'nın dürüst, yüksek mezi¬ 
yetleri olan, ahlâk sahibi bir kimse olduğunu açık açık görüyorsu¬ 

nuz. Fakat yine de onu. iftira atmakla ve yalancılıkla suçluyorsunuz. 
Bu iki zıt özelliğin bir insanda birleşmesi mümkün değildir. Dolayı¬ 
sıyla böylesine dürüst ve yüce bir ahlâka sahip olein insanın, "Ben 

peygamberim" diyecek kadar büyük bir iftirayı Allah a isnad etmesi 
düşünülemez." Diğer bir anlamı ise, "Sizler yalan uydurarak haddi 
aşar ve Musa'yı öldürürseniz, Allah size hiçbir surette hidayet nasip 
etmez" şeklinde olabilir. 

48. Yani, Allah'ın sizlere verdiği güç ve iktidar gibi nimetler karşı¬ 
sında niçin nankörlük yapıyor ve O nun gazabını davet ediyorsu¬ 
nuz? 

49. Firavun un verdiği cevaptan, kendi devlet erkanından olan bu 
şahsın, Hz. Musa'ya (a.s) iman etmiş olduğunu farketmediği anlaşı- 
Iıyor. Çünkü Firavun o mü mine kızmamış, ancak söylediklerine de 
kulak asmamıştır. 
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31 "Nuh kavmi, Ad, Semûd ve onlardan sonra gelenlerin durumuna 

benzer (bir gün). Allah, kullar için zulüm istemez."00 
32 "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıya¬ 

met) gününden korkuyorum." 
33 "Arkanızı dönüp kaçacağınız gün; sizi Allah'tan koruyacak yok¬ 

tur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz." 
34 "Andolsun, daha önce Yusuf da size apaçık belgeler getirmişti. O 

zaman size getirdikleri hakkında kuşkuya kapılıp durmuştunuz. So¬ 
nunda o, vefat edince, demiştiniz ki: "Allah, ondan sonra kesin olarak bir 
peygamber göndermez."51 İşte Allah,02 ölçüyü taşıran, şüpheci kimseyi 

böyle saptırır." 
35 "Ki onlar, Allah'ın ayetleri konusunda kendilerine gelmiş bir de- 
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lil53 bulunmaksızın mücadele edip dururlar. (Bu,) Allah katında da, iman 
ederler katında da büyük bir öfke (sebebi)dir. İşte Allah, her mütekeb- 
bir2orbanın kalbini böyle damgalar."54 

AÇIKLAMA 

50. Yani, Allah kullarına azab göndermeyi ve onlan helak etmeyi 
istemez. Fakat onlar haddi aşarak azabı haket tikleri takdirde, artık 
azabın gelmesi, adaletin yerini bulması demektir. 

51. Yani, sîzlerin dalâlet ve inadınızın durumu tıpkı şöyledir: Hz. 
Musa'dan (a.s) önce Hz. Yusuf un (as) peygamber olarak gönderildi¬ 
ğini ve onun yüce bir ahlâka sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Yi¬ 

ne o dönemdeki Firavunun rüyasını doğru bir şekilde tabir etmek 
suretiyle, onları yedi yıl süren bir kıtlıktan kurtardığını da biliyorsu¬ 
nuz. Aynca tüm kavminiz Hz. Yusuf un yönetiminin bereketli ve adil 

olduğuna ve Mısır ın öyle bir dönem görmediğine bizzat şahittir. 
Buna rağmen sizleryine de ona iman etmediniz ama ölümünden 

sonra onu hâlâ takdirle yad ediyor, hatta ondan bu yana “Allah bir 

peygamber göndermemiştir” diyecek kadar onun üstün meziyet eri¬ 

ni övüyorsunuz. Sonra da bu bahaneyle, gönderilen peygamberleri 
reddediyorsunuz. Kısaca sizler hidayeti kabul etmek istemiyorsu¬ 
nuz. 

52. Burada, Allah’ın, mü'min şahsın sözlerine kendi sözlerini ekle¬ 
diği anlaşılmaktadır. 

53. Yani, Allah şu üç özelliği taşıyan kimseleri dalâlette bırakır. 1) 
Kişi amelleri dolayısıyla o kadar fısk ve fücura dalmıştır ki artık on¬ 
lardan hoşlanmaya başlar. 2) Doğru yolu ve İslah olmayı kabul et¬ 

mediği gibi, peygamberlerin getirdiği mesaja ve apaçık ayetlere şüp¬ 
heyle bakar. Aynca tevhid ve ahiret hakkında öne sürülen tüm delil¬ 
leri kabul etmekten kaçınır. 3) Allah'ın kitabının ayetlerine akla ve 

mantığa uymayan gereksiz itirazlarda bulunarak, Allah'ın vahyetti- 
ği mesajı inatla inkar eder. Bu, onun elinde bir delil olduğu için değil, 

zihinsel olarak yozlaşmasının bir sonucudur. İşte Allah, bu üç özelli¬ 
ğe sahip olanlan dalâletin kucağına atar ve artık hiçkimse onlan 
kurtaramaz. 

54. Yani, Allah hiç kimsenin kalbini haksız yere mühürlemez. O, 

ancak mütekebbir ve cebbar olanlann kalbini mühürler. Tekebbür 
ile, inşam Hakka teslim olmaktan alıkoyan sahte bir büyüklük duy¬ 
gusu, cebbarlık ile de, Allah’ın kullanna zulmetmek, yani İslâm'ın 
yasakladığı zulmü irtikab etmek suretiyle Hak dan kaçmak ve halita 
zulmetmek kastediliyor. 



148 TEFHİMUL KURAN 40 / Mü min Suresi 



Cüz : 24 TEFHİMU'L KUR AN 149 

36 Firavun dedi ki: "Ey Hâmân, bana yüksek bir kule bina et; belki o 
yollara ulaşabilirim." 

37 "Göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. 
Çünkü ben, onun yalancı olduğunu sanıyorum.55 İşte Firavun’a, kötü 
ameli böyle çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli-düze- 
ni, 'yıkım ve kayıpta' olmaktan başka (bir şey) olmadı. 

38 İman eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi 
doğru yola iletip-yönelteyim." 

39 "Ey Kavmim, gerçekten bu dünya hayatı, yalnızca bir metadır.36 
Şüphesiz ahiret ise, (asıl) karar kılınan yurt odur." 

40 "Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkalarıyla ceza gör¬ 
mez; kim de -erkek olsun, dişi olsun- kendisi bir mü'min olarak salih bir 

amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak 
üzere cennete girerler." 

41 "Ey Kavmim, ne oluyor ki ben sizi kurtuluşa çağırmaktayken, siz 
beni ateşe çağırmaktasınız." 

42 "Siz beni Allah'a (karşı) küfre sapmaya ve hakkında bilgim olma¬ 
yan şeyleri O’na şirk koşmaya çağırmaktasınız.37 Ben ise sizi, üstün ve 
güçlü olan, bağışlayan (Allah’)a çağırıyorum." 

43 "İmkânı yok; gerçekten sizin beni kendisine çağırmakta olduğu¬ 
nuz şeyin, dünyada da, ahirette de58 çağrıda bulunma (yetkisi, gücü, de 
ğeri ve bağışlama)sı yoktur. Şüphesiz, bizim dönüşümüz Allah'adır. Öl¬ 
çüyü taşıranlar,59 onlar ateşin halkı olanlardır." 

AÇIKLAMA 

55. Mü min şahıs konuşmasına devam ederken. Firavun Hâmân'a 

döner ve onunla konuşmaya başlar. Güya, o müminin söyledikleri 

pek o kadar dikkate değer şeyler olmadığı için. Firavun böylesine bir 
mütekebbir tavırla, ondan yüzçevirerek, "Göklerin yollarına erişe¬ 
yim de, Musa’nın ilâhına çıkıp bakayım" demektedir. (İzah için bkz. 
Kasas an: 52-54) 

56. Yani, dünyanın geçici zevkleri yüzünden Allah’ı unutmanız sa¬ 
dece akılsızlığınızdandır. 

57. Yani, "Onların Allah'ın ortaklan olduğuna dair bende ilme da¬ 

yanan bir delil bulunmamaktadır. Hal böyleyken ben nasıl olur da, 
Allah’ın ortaklan kabul ederek, onlara ibadet ederim?'' 

58. Bu cümle birkaç anlama gelebilir. Birincisi, "Onların dünyada 
da ahirette de herhangi bir ilâhhk hakkı bulunmuyor ki. ben, başka- 

lannı onlara kulluk etmeye çağırayım." İkincisi, "Onlar kendiliğin¬ 
den bir ilâhlık davası gütmemişlerdir, ahirette de gütmeyeceklerdir. 

Sadece sizler onlara ilâhlık izafe ettiniz." Üçüncüsü, "Onlara yalva- 
np yakarmanın bir anlamı yok. Çünkü onlar, dünyada böyle bir yet¬ 
kiye sahip olmadıkları gibi ahirette de sahip olamayacaklardır." 

59. "Haddi aşmak”, Allah’tan başka ilâh kabul etmek, kendini ilâh 
yerine koymak, Allah'a isyan etmek, dünyada Allah'ı ve ahireti hiç 

hesaba katmadan, sorumsuzca yaşamak ve herşeye zulümde bu¬ 
lunmak demektir. 
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44 "İşte size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben 
de işimi Allah’a bırakıyorum. Şüphesiz Allah, kullan pek iyi gören¬ 
dir "60 

45 Sonunda Allah, onlann kurduklan hileli-düzenlerinin kötülükle¬ 
rinden onu korudu61 ve Firavun’un çevresini de azabın en kötüsü kuşatı¬ 
verdi.62 

46 Ateş; sabah akşam, ona sunulurlar. Kıyamet-saatinin kopacağı gün 
ise: "Firavun çevresini, azabın en şiddetli olanına sokun"63 (denecek). 

47 Ateşin içinde, iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf 
olanlar, büyi'klenen (müstekbir)lere derler ki: "Gerçekten biz, size uy¬ 
muş (teb'anız) olan kimselerdik. Şimdi siz, ateşten bir parçasını olsun, 
bizden uzaklaştırabilir misiniz?"64 

AÇIKLAMA 

60. Mümin şahıs. Firavunun ve saltanatının tüm baskı ve zulmü¬ 
nün üzerine geleceğini bile büe, bu sözü söylemiştir. O. sadece yöne¬ 
timde işgal ettiği mçvkiyi değil, canım dahi kaybedeceğini bilmesine 
rağmen, Allah a tevekkül ederek ve vicdanının sesine uyarak, yap¬ 
ması gereken görevi yerine getirmiştir. 
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61. öyle anlaşılıyor kİ, bu mü min şahıs. Firavun yönetiminin 
önemli bir kademesinde görev yapmaktaydı. Çünkü imanını açığa 
yurarak. Firavun a karşı gelmesine rağmen, Firavun ona açıkça bir 
zarar vermeye cesaret edememiştir. İşte bundan dolayı Firavun ve 
etrafı, bu mü'mini öldürme planlarını gizli gizli yapıyorlardı. Fakat 

Allah onlann planlarını boşa çıkardı. 

62. Buradaki açıklamanın üslubundan da hadisenin Firavun ile 
Hz. Musa (a.s) arasındaki mücadelenin son döneminde vuku buldu¬ 
ğu anlaşılmaktadır, öyle ki Firavun bu mücadelenin sonunda ümit¬ 
siz bir hale düşerek Hz. Musa'yı (a.s) öldürmeye niyetlenmiştir. An¬ 
cak devlet erkanından biri kendisine karşı gelince, o, Hz. Musa'nın 
(a.s) kendi adamlarını da etkilediğini görerek çekinmişti. İşte bu yüz¬ 

den Hz. Musa'yı (a.s) yakalamadan önce, kendi adamlarından Hz. 
Musa'ya tabi olanları tasfiye etmeye karar vermiş ve sözkonusu 
planlarını kurarken, Hz. Musa'ya hicret emri gelmiştir. Sonuçta Fi¬ 
ravun. Hz. Musa'yı takip için, onlann peşinden giderek ordusuyla 

birlikte felakete garkolmuştur. 

63. Bu ayet, berzah aleminde vuku bulacak azabı ispatlamaktadır. 
Nitekim bu husus birçok hadis kitabında "kabir azabı" başlığı altın¬ 
da yer almıştır. Allah Teâlâ burada açık bir surette sözkonusu aza¬ 
bın iki safhasını beyan etmiştir. Birinci safha, Al-i Firavun a verile¬ 
cek olan şiddeti az olan azabtır. Bu az ab şu şekilde olacaktır: Onlar 
sabah akşam cehennem ateşi ile karşı karşıya getirilerek dehşet 
içinde kalacaklardır. Kıyametten sonra ise asıl cezayı görecek ve ate¬ 
şe atılacaklardır. Yani, onlar boğulduktan sonra, kıyamet gününe 
kadar geçecek süre içinde sabah akşam o ateş kendilerine gösterile¬ 
cektir. Ancak bu azab sadece Firavun ve kavmine mahsus olmayıp, 

tüm kafirler, kıyamete kadar aynı muameleye tabi tutulacaklardır. 
Allah'ın salih kullarına ise, kıyametten sonra da kendilerini bekle¬ 
yen o güzel cennet manzaraları sabah akşam gösterilecektir. Buha- 

ri, Müslim ve İmam Ahmed; Abdullah b. Ömer'in (r.a) Rasulül- 
lah'dan (s.a) rivayet ettiği şöyle bir hadisi nakletmişlerdir:, "Sizlerden 
biri öldüğünde, ona ölümünden sonra, cennet ya da cehejnnem ehli 
de olsa, sabah akşam gideceği yer gösterilir ve “İşte dirildikten sonra 
Allah'ın seni göndereceği yer burasıdır" denilir.” Daha fazla bilgi için 
bkz. Nisa: 97, En am*. 93-94, Enfal: 50, Nahl: 28 ve 32, Müminun: 

99-100, Yasin: 26-27, Muhammed: 27, an: 37. 

64. Onlar kendi lider, önder ve yöneticilerinden birşeyler umduk¬ 
tan için değil, o gün onlan zelil etmek için bu soruyu yöneltecekler¬ 

dir. 
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48 Büyüklenen (müstekbir)ler derler ki: "Biz hepimiz (ateşin) içinde¬ 

yiz; gerçek şu ki Allalv kullar arasında hüküm verdi (artık)."65 

49 Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: "Rabbini- 

ze dua edin; azabtan bir günü (olsun) bize hafifletsin." 

50 (Bekçiler:) "Size kendi peygamberleriniz apaçık belgelerle gelmez 

miydi?" dediler. Onlar: "Evet" dediler. (Bekçiler:) "Şu halde siz dua 

edin" dediler. Oysa kâfirlerin duası, çıkmazda olmaktan başkası değil- 
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dir.66 

li 1 Tiç şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere, dür/a ha- 

/atınd ı da,67 şahidlerin (şahidlik için) duracakları gün de68 elbette yar¬ 

dım eueceğiz. 

52 Zalimlere kendi mazeretlerinin hiç bir yarar sağlamayacağı gün; 

lanet de onlanndır, yurdun en kötüsü de. 

53 Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik 69ve İsrailoğullanna da ki¬ 

tabı miras bıraktık. 
54 (Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikir¬ 

dir.70 

AÇIKLAMA 

65. Yani, blzler de. sîzler de hakettiğlnıiz karşılığı aldık. Allah artık 

kararını vermiştir ve hiçkimsenin O nun kararını değiştirmeye gücü 

yoktur. 

66. Yani. Allah ın peygamberleri sizlere açık açık ayetlerini göster¬ 

diklerinde, sizin onlan yalanlayarak, inanmamanız ve inkar etmeniz 

bir gerçektir. Dolayısıyla şimdi bizlerin, sizler adına Allah'a dua et¬ 

memiz nasıl mümkün olsun? Üstelik dua edebilmemiz için hiçbir ge- 

-ekç bile sahip değilsiniz. Çünkü sîzlerin gerçek bir özrü bile bu¬ 

lurun; maktadır. Fakat çok arzu ediyorsanız, buyurun kendiniz mü- 

-acaaı edin. Ancak şunu da iyi bilmelisiniz ki, sizin gibilerin müraca¬ 

atı asla kabul olmayacaktır! 

67. İzah için bkz. Saffat an: 93. 

68. Yani, Allah'ın mahkemesi kurulduğunda. O nun huzurunda 

bütün şahitler hazır bulunacaktır. 

69. Yani, biz Musa'ya görev verdikten sonra, onu kendi haline bı¬ 

rakmayıp, adım adım takip ettik ve koruduk. Burada ince bir imada 

bulunuluyor. "Ey Muhammedi Biz Musa'yı nasıl koruduysak, seni 

de Mekke'li müşriklerin zulmünden koruyacak, sana yol gösterecek 

ve yardım edeceğiz. Seni onlann ellerine bırakmayacağız." 

70. Yani, Hz. Musa'ya karşı gelenler nasıl hidayetken mahrum kal¬ 

dılarsa ve biz Hz. Musa'ya inanan îsrailoğullan'nı Kitab a nasıl varis 

kıldıysak, sana karşı gelenler de öyle hidayetten mahrum kalacak, 

sana tâbi olanlar ve mesajı taşıyanlar da Kur an a varis olacaklar¬ 

dır. 
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55 Şu halde sen sabret.71 Gerçekten Allah'ın va'di haktır.72 Günahın 
için mağfiret dile;73 akşam ve sabah Rabbini hamd ile teşbih et.74 

56 Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiç bir delil olmaksızın, Al¬ 
lah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların göğüsle¬ 
rinde kendisine ulaşamayacakları75 bir büyüklük (isteğin)den başkası 
yoktur.76 Artık sen Allah'a sığın.77 Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla 
görendir. 

57 Elbette göklerin78 ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından 
daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.79 

AÇIKLAMA 

71. Yani, içinde bulunduğunuz durumun niteliği dolayısıyla tem¬ 
kinli davranmalısınız. 

72. Bu va'd, yukarıdaki cümleye atfedilmektedir. Yani biz, elçimize 
ve iman edenlere muhakkak surette yardım ederiz. 

73. Siyak ve sibaktan, burada sözkonusu edilen hata ile, Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) sabırsızlığının kastedildiği anlaşılıyor. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a), şiddetli muhalefet ve zulüm nedeniyle, Allah tan bir mucize 
ile yardım etmesi ve üzerindeki zulmü hafifletmesi için dua ediyor¬ 
du. Bu istek, tevbe etmeyi gerektirecek derecede bir günah değildir. 
Ancak Allah, elçisine şöyle buyurmuştun "Senin gibi yüce bir maka¬ 
ma sahip şahsiyete, böylesine bir tavır yakışmaz. Sürdürmekte ol¬ 
duğun davada, bir dağ gibi sabit olmalı ve metanet göstermelisin. 
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Bunun için Allah'a tevbe ve istiğfar İle hamdet." 
74. Yani, Allah'ı hamd ile teşbih, iman edenlerin karşılaştıkları 

zorluklar karşısında, oldukça etkili bir silahtır. İşte mü minler, bu¬ 
nunla güçlüklere karşı koyarlar. 

"Sabah ve akşam hamd ile teşbih ediniz" emrinin iki anlamı olabilir: 
1) Daimi surette Allah’ı hatırlayın. 2) Belli vakitlerde namazı ikame 
edin. İkinci anlam kabul edildiği takdirde, bu ifade namazın beş va¬ 
kit kılınmasına delil teşkil eder. Nitekim bu sure nazil olduktan son¬ 
ra müslümanlara beş vakit namaz farz olmuştur. 

"Sabah ve akşam (Aşiyya ve’l İbkâr). ” ^ ” kelimesi. Arapça'da 
güneşin zevalinden gecenin ilk bölümüne kadar olan vakit için kul¬ 
lanılır. Yani bu vakit, öğle namazından yatsı namazına kadar olan 
kısmı kapsar. ” ;i£ty. ” kelimesi ise. imsaktan güneşin doğuşuna 
kadar olan bölümdür. İşte bu. sabah namazıdır. Daha fazla bilgi için 
bkz. Bakara an: 5, 59-60. 263. Hud an: 113, Hicr an: 53. İsra giriş 
bölümü, an: 1 ve 91-98. Taha an: IH. Nur an: 84-89. Ankebut an: 76- 
79. Rum an: 24 ve 50. 

75. Yani, Allah kime üstünlük sağlamışsa, gerçekten üstün olan 
odur. Kureyş'in ileri gelenleri her ne kadar kendilerini üstün görme 
sevdasında iseler de. bu. onlann kuruntulanndan başka bir şey de¬ 
ğildir. 

76. Yani, onlar. Kur an ı anlamadıkları veya Kuranda bir eksiklik 
bulduklan için itiraz etmiyorlar. Onlann itiraz etmelerinin asıl nede¬ 
ni. kendilerini Hz. Pevgamber'e tabi olmaktan engelleyen gurur ve 
tekebbürleridir. Ancak, bir gün gelecek ve bugün kendilerini daha 
üstün ve liderlik için daha ehil gördükleri, mağlup edebilmek için ne 
kadar adice olursa olsun hiçbir hileyi yapmaktan geri kalmadıklan o 
Peygamber e (s.a) teslim olmaya mecbur kalacaklardır. 

77. Yani. Hz. Musa (a.s) Firavun’un tehditlerine karşı nasıl Allah'a 
sığınmış ve hiçkimseye aldırış etmeden davasında ısrar etmişse, sen 
de Allah'a sığınarak. Kureyş’in ileri gelenlerine aldırmadan hak da¬ 
vanda ısrar et. 

78. Surenin yukandaki kısmında. Kureyş'in ileri gelenlerinin hile 
ve tehditleri hakkında gerekli yorumlar yapıldıktan sonra, şimdi de 
hitap halka çevrilmiştir. Allah. Hz. Peygamber in (s.a) tebliğ ettiği 
mesajın hak olduğunu ve bu mesajı kabul etmenin kurtuluş, reddet¬ 
menin ise felaket olacağını bildirmiştir. İlk olarak ahiret konusu ele 
alınmıştır, çünkü, kafirlerin en çok garibine giden bu düşünce idi. 
Onlar ahiret hayatını, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir düşünce 
sanıyorlardı. 

79. Bu delil, ahiret hayatım ispat etmek üzere öne sürülmüştür. 
Çünkü kafirler "Ölümden sonra dirilmek mümkün değildir" diyor¬ 
lardı. Allah ise, "Bunu ancak akılsızlar söyler" diye buyurdu. Biraz 
olsun düşünecek olurlarsa eğer, bu koskoca nizamı yaratan Allah’a, 
inşam yeniden diriltmenin güç olmayacağım anlayacaklardır. 
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58 Kör olanla (basiretle) gören bir olmaz; iman edip salih amellerde 

bulunanlarla kötülük yapan da. Ne kadar az öğüt alıp-düşünüyorsu- 

nuz.80 

59 Şüphesiz kıyamet-saati, yaklaşarak gelmektedir; bunda hiç bir 

kuşku yoktur. Ancak insaniann çoğu iman etmiyorlar.81 

60 Rabbiniz dedi ki:82 "Bana dua edin, size icabet edeyim.83 Doğrusu 

bana ibadet etmekten büyüklenen (müstckbir)ler; cehenneme boyun 

bükmüş kimseler olarak gireceklerdir.84 

AÇIKLAMA 

80. Bu, ahiret hayatı için bir delildir. Yukanda ahiret hayatının 

mümkün olacağı ifade edilirken, burada da ahiretin akla ve mantığa 

uygun olduğu söylenmiştir. Bilakis ahiretin ve hesap gününün ol¬ 

maması, akla ve mantığa aykırıdır. Çünkü bir kimsenin kötü işler 

yapmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk yapması ve sonunda 

hiçbir ceza görmemesi veya salih ameller yapıp, bunlara karşı bir 

mükafat elde etmemesi, akla da mantığa da ay kındır. Böyle bir dü¬ 

şünce yanlış ise eğer, akıl sahibi her insan hesap gününün olmama¬ 

sını da yanlış bulacaktır. Çünkü hesap gününün olmaması demek, 

iyilik yapanlarla kötülük yapanlann sonlannın aynı olması demek- 
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tir. Hu düşünceyi kabul ettiğimiz takdirde, ahlâk denen kavram or¬ 

tadan kalkar. Çünkü o takdirde kötülük yapanlar, bu dünyada dile¬ 

dikleri şekilde yaşadıktan için akıllı sayılacaklardır. Onlar hiç çekin¬ 

meden başkalarının haklarını çiğnerler ve nasıl işlerine geliyorsa 

hiçbir sınır tanımadan öyle hareket ederler. Salih kimseler ise, aptal 

olmuş olurlar. Çünkü onlar sırf iyilik yapmak için birçok zorluğa 

katlanırlar, fedakarlıklar yaparlar ve ahlâka aykın pekçok şeyi ken¬ 

di çıkarlan sözkonusu olsa dahi yapmazlar. 

81. Burada kıyamet, çok kesin bir vakıa olarak beyan edilmiştir. 

Yine bu vakıa burada ilmi delillere dayak olarak değil, kesin bir vah¬ 

ye ir' inat ettirilerek belirtilmiştir. Boyiesine kesin bir bilgi sadece va¬ 

hiy /oluyla elde edilebilir. Bizler akli delillerle, kıyametin ancak 

man ığa uygun olduğunu söyleyebiliriz. Daha ileri giderek "Kıyamet 

mutlak surette gelecektir" diyebilecek zatın ise, ancak mutlak ilim 

sahibi olması gerekir ki, bu da Allah tan başkası değildir. İşte bura¬ 

da kıyas ve istidlal yolunun bir dine temel teşkil edemeyeceği ve bu 

bağlamda dinin Allah tarafından gelen bir vahye ıstinad etmesi ge¬ 

rektiği açıklanıyor. 

82. Bu bölümde, ahiret ile ilgili delilden sonra, Hz. Peygamber (s.a) 

ve Kureyşli müşrikler arasında temel ihtilaf konusu olan tevhid ele 

alınıyor. 

83. Yani. "Duayı kabul edip etmemek benim elimde olduğu için 

boş yere başkalarına yalvarmayınız." Bu ayeti anlayabilmek için 

aşağıdaki üç hususu iyice kavramak gerekir: 

1) İnsanoğlu ancak semî (işiten) ve basîr (gören) olduğuna inandığı, 

yani duasını duyan ve kendisini gören birine dua eder ve yalvarır. 

Kendisine dua edilen, aynı zamanda olağanüstü bir iktidara sahip 

olmalıdır. Çünkü insan, dünya şartlarının üstünde ve dışında bir 

güce malik olduğuna inandığı zata, bu idrak içerisinde dua eder. Bu, 

aynı zamanda dua eden kimsenin, istekte bulunduğu zat karşısın¬ 

daki aczinin bir ikrarıdır. Böylece kişi, kendisini görmediği halde, 

her zaman ve her yerde o zata gizli ve açık, sessiz ya da sesli dua eder. 

O dua ederken, dua ettiği zatın kendisini nerede bulunursa bulun¬ 

sun gördüğüne, sesini işittiğine ve her an duasma icabet edebilecek 

bir kudrete sahip olduğuna inanır. Tüm bunlan bilmesine rağmen, 

bir insan yine de Allah’tan başkasına yalvarırsa apaçık şirk işlemiş 

olur. Çünkü, bu kimse Allah'tan başkasına yalvarıyorsa eğer, o, Al¬ 

lah'ın sıfatlarını bir başkasına veriyor demektir. Halbuki bu kimse. 
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Allah'ın semi (işiten) ve basîr (gören) olduğuna gerçekten inansa ke¬ 

sinlikle bir başkasına dua etmek akimın ucundan bile geçmez. 

2) Bir şahıs, yetki, sahibi olmadığı halde başka birisini yetki sahi¬ 

bi kabul etse dahi, yine de gerçek değişmeyecektir. Yani, gerçek yetki 

sahibi kim ise, o yine yetki sahibi olmaya devam edecektir. Çünkü 

gerçek yetki kainatı idare eden, mutlak kudret sahibi, semi ve basîr 

olan Allah a mahsustur. Allah'ın dışında hiçkimse insanoğlunun 

dualarını duyamaz ve kabul edemez. Bu hakikate rağmen bazı kim¬ 
seler, peygamberleri, velileri, melekleri, yıldızlan, cinleri ve tüm sah¬ 

te ilâhlan Allah a ortak koşsalar bile, Allah'ın vahid ve mutlak kadir 

oluşu gerçeği değişmez. 
3) Bu hususu şöyle bir misal ile anlatabiliriz: Bir şahsın adalet ta¬ 

lep etmek üzere mahkemeye başvurduğunu farzedelim. Bu şahıs di¬ 

lekçesini mahkemedeki yargıca vermek yerine, orada yargılanmak 

için bekleyen başka birine verir ve ona yalvararak "Ey efendim! Be¬ 

nim derdime ancak siz çare bulabilirsiniz. Çünkü sizin buyruğunuz 

burada geçerlidir," der. Şimdi burada yapılan ilk hata, dilekçenin 

yargıca değil de yargılama ile alakası olmayan birine verilmesidir. 

Böyle bir tavır, yargıcın kendisine karşı yapılmış büyük bir küstah¬ 

lık demektir. Çünkü o şahıs dilekçesini yargıca vermeyip, hadiseyle 

ilgisi olmayan birine vermekle kalmamış, üstelik ona, "Benim derdi¬ 

me ancak siz çare bulabilirsiniz'" diye de yalvarmıştır. 

Yukarıda zikredilen bu üç hususu gözönünde tutarak, Allah'ın bu 

ayetini anlamaya çalışın: "Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, du¬ 

anızı kabul edeyim."' 

84. Bu ayette iki nokta dikkate değerdir. Birincisi, "dua" ve "ibadet' 

kelimeleri aynı anlamda kullanılmıştır. Nitekim birinci cümlede 

"dua" kelimesi kullanılırken, ikinci cümlede de aynı anlamı ifade et¬ 

mek üzere "ibadet" kelimesi kullanılmıştır. Bu iki kullanımdan dua¬ 

nın, ibadetin ruhu olduğu anlaşılmaktadır. İkincisi. Allah'a dua et¬ 

meyenler hakkında, "Büyüklenerek bana kulluk etmekten yüz çevi¬ 

renler" şeklinde bir ifade geçmektedir. Bu da gösteriyor ki, Allah'a 

yalvarmak ve dua etmek ibadetin ta kendisidir. Dua etmemek ise Al¬ 

lah'tan yüz çevirmek ve böbürlenmek anlamına gelir ki, böyle bir ta¬ 

vır da Allah'a ibadetten kaçınmak demektir. Hz. Peygamber (s.a) bu 

husus hakkında "Dua ibadettir" dedikten sonra sözkonusu ayeti 

okumuştur. Rasûlülah ın hadisleri de bu iki noktayı oldukça ayrın¬ 

tılı bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. Sözgelimi Numan b. Be- 
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şir in (r.a) rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a) "Dua tam bir ibadettir" 

^“dikten sonra bu ayeti okumuştur. (İmam Ahmed, Ebu Davud, Tir- 

mizi, Neseı, lbn Mace, lbn Ebi Hatim, lbn Cerir) Yine Hz. Enesden 

"Dua ibadetin başıdır*' fHrmizi) şeklinde bir hadis ve Ebu Hureyre'den 

ise "Allah kendisine dua etmeyen kuluna azab eder." (Tirmizi) şeklin¬ 

de başka bir hadis rivayet edilmiştir. 

Bazılarının, "Herşey takdir edilmiştir, Allah'ın hikmeti mucibince 

bir karara bağlanmıştır. Bu karar dua etmekle değişmeyeceğine gö¬ 
re, dua etmeye ne gerek var?" gibi sözleri böylece cevaplandırılmış ol¬ 

maktadır. Bu tür düşünceler, insanların kalblerinde duanın önemi¬ 

ni azaltan ve insanı batıl inanışlara iten büyük bir yanılgının ürünü¬ 

dür. Nitekim, insan bu düşüncelerle dua etse dahi onda ibadetin 

huşû u kalmaz. Kuran, bu yanlış anlayışa iki yoldan karşılık verir: 

1) Allah, çok açık bir şekilde "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" 

diye başvurmuştur. Bu ayetten. Önceden yazılı olan kadere, Allah’ın 

uymaya mecbur olmadığı anlaşılıyor. Sözgelimi, Allah bir kulunun 

duasına icabet etmek suretiyle, onun hakkındaki takdirini değişti¬ 

rebilir. Zaten hiçbir mahluk Allah’ın takdirini değiştirebilecek yetki¬ 

ye haiz değildir. 2) Bir kul Allah'a dua etmek suretiyle, Allah'a kul ol¬ 

duğunu ikrar eder ve böylece Allaha aynı zamanda da ibadet etmiş 

olur. Bu kişinin ibadetinin karşılığı, Allah indinde saklı kalacağı 

için, duası bu dünyada kabul edilmiş olsa da, olmasa da mükafatım 

mutlak surette alacaktır. 

Hz. Peygamber'in hadislerinde de bu hususlar iki şekilde açıklan¬ 
mak tadır. 

Birinci gruptaki hadisler: 

Hz. Selman Fârisî’nin (r.a) rivayetlerine göre, Rasûlüllah şöyle bu¬ 

yurmuştur. 

"Kişi, başına gelecek musibetleri ancak dua ile önleyebilir." Yani 

hiç kimsenin Allah’ın takdirini değiştirmeye gücü yoktur. Fakat Al¬ 

lah kendi takdirini, kulunun dua etmesi sonucunda değiştirebilir. 

Hz. Cabir b. Abdullah (r.a) Hz. Peygamber den (s.a) şöyle bir hadis 

rivayet etmiştir: "Bir kimse Allah'a dua ettiğinde, Allah ona istediği 

şeyi verir veya onun yerine derecesini yükseltir, ya da başına gelecek 

aynı derecedeki belayı önler. Fakat o kimsenin duası, haram işle¬ 

mek veya Allah'ın rahmetini bir başkasından esirgemesini istemek 

şeklinde olmamalıdır." (Tirmizi) 
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Aynı konuda başka bir hadisi. Hz. Said b. Hudri (r.a) rivayet et¬ 
miştir. "Bir müslüman haram işlememeyi veya Allah'ın, rahmetini 
bir başkasından esirgememesini istemek kaydıyla dua ettiğinde, 

onun duası üç şekilde kabul edilir, ya da başına gelecek olan bir mu¬ 
sibet önlenir." (Müsned-i Ahmed) 

Hz. Ebu Hureyre (r.a) Rasulüllah'tan şöyle bir hadis rivayet et¬ 

miştin "Bir müslüman Allah'a dua ettiğinde, Dilersen beni affet, di¬ 
lersen bana nzık ver" şeklinde değil, bilakis kesin bir ifadeyle, "Ey Al¬ 
lah'ım! Benim şu ihtiyarımı gör, hana şunu ver" diyerek dua etmeli¬ 
dir." (Buhar!) 

Hz. Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Rasulüllah şöyle buyurmuş¬ 
tur. "Allah'tan, O benim duamı kabul edecek diye, inanarak dua 
edin." fTirmizi) 

Yine Ebu Hureyre (r.a) şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Rasulül¬ 
lah (s.a) "Kul, Allah'a haram işlememek ve rahmetini bir başkasın¬ 
dan esirgemesini istememek şartıyla dua ederken, acele edip sabır¬ 
sız davranmasın." diye buyurdu. Bunun üzerine Rasulüllah'a (s.a) 
Ya Rasulallah! Acele edip, sabırsız davranmamak ne demek?" diye 

sordular. Rasulüllah, "Kişinin, ben dua ediyorum, fakat kabul edil¬ 
miyor," diye dua etmeyi bırakmasıdır. Oysa o duaya devam etmeli¬ 
dir." dedi." (Müslim) 

İkinci gruptaki hadisler: 

Hz. Ebu Hureyre (r.a) Rasulüllah’tan şöyle bir hadis rivayet etmiş¬ 
tir. "Allah indinde duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur." fTirmizi, 
Ibn Mace) 

Hz. Abdullah b. Mes'ud (r.a) Rasulüllah'dan (s.a) şöyle bir hadis 
rivayet etmiştir: "Allah'tan, O'nun fazlını istemek için dua ediniz. 
Çünkü sizin kendisine dua etmeniz. O nun hoşuna gider." fTirmi- 
zi) 

Hz. Ibn Ömer (r.a) ve Hz. Muaz b. Cebel (r.a) Rasulüllah'tan şöyle 

bir hadis rivayet etmişlerdir: “Dua, başınıza gelmiş ve gelecek olan 
musibetlerden sizi korur. Ey Allah'ın kullan! Allah a dua ediniz." 
fHrmizi, Müsned-i Ahmed) 

Hz. Enes (r.a) Rasulüllah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 
"ihtiyaç duyduğunuz her şey için, Allah'a dua edin. Hatta ayakkabı¬ 

nızın bağı dahi kopsa!" fTirmizi). Yani insanın muktedir olduğunu 
sandığı basit işler için bile, tedbir olmak üzere Allah'tan yardım iste¬ 
yin. Çünkü Allah'ın yardımı olmaksızın, bizim tedbirimiz bir yarar 
sağlamaz. Tedbirden önce dua etmenin anlamı, kulun kendi acizliği¬ 
ni anlaması ve Allah’ın kudretini idrak etmesidir. 
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G1 Allah, hadisinde sükûn bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da 
gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir 
fazl sahibidir. Ancak insanlann çoğu şükretmiyorlar.83 

62 îşte bu, sizin Rabbiniz olan Allah’tır; her şeyin yaratıcısıdır; 

O’ndan başka ilah yoktur.86 Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?87 

AÇIKLAMA 

85. Bu ayet, iki önemli konuya işaret etmektedir: 1) Gece ve gün¬ 
düzün deveranı, tevhidi hakikatin bir delilidir. Çünkü bir sistem 
içinde deveran eden gece ve gündüz ile yeryüzünü ve güneşi yaratan 

aynı zattır. Bu deveranın diğer mahlukat içinde bir yarar sağlaması, 
hepimizi bir olan Allah’ın yarattığının ve O nun küçük bir hikmete 
mebni olmak üzere, tüm kainat nizamını faydalansınlar diye birbi- 
riyle ilişkili bir biçime soktuğunun açık bir delilidir. 2) Allah’ı inkar 
eden ve O na ortaklar koşan insanlar, "Allah gece ve gündüzü yara¬ 
tarak, sizlere büyük bir nimet bağışlamıştır" denilmek suretiyle ikaz 
olunmaktadırlar. Yani, bu sistemin nimetlerinden sürekli yararlan¬ 
manıza rağmen, Allah'a ortaklar koşarak. O na nankörlük ediyorsu¬ 
nuz. İzah için bkz. Yunus an: 65, Furkan an: 77, Nemi an: 104, Ka- 

sas an: 91, Rum an: 36, Lokman: 29 ve an: 50, Yasin: 37 ve an: 
33. 

86. Yani, gece ve gündüzün deveram, sizlerin ve herşeyin yaratıcı¬ 

sının Allah olduğuna apaçık bir delil teşkil eder. Ayrıca gece ve gün¬ 
düzün deveranında sizler için sayısız yararlar vard.r. Yine aynı za¬ 
manda bu, sîzleri yaratanın merhametli ve gerçek mab’ud olduğunu 

da gösteriyor. Çünkü yaratıcının Allah olup, mabu dun bir başkası 
olması akla ve mantığa aykırıdır. 

87. Yani, 'Yaratıcınız ve Rabbiniz olmayan kimselerin ibadete layık 
olduğunu sizlere kim öğretiyor?" 
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63 İşte, Allah’ın ayetlerini inkâr etmekte olanlar da böyle çevriliyor¬ 

lar.88 

64 Allah, yeryüzünü sizin için bir karar,89 gökyüzünü de bir bina kıl¬ 

dı;90 sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı 

ve size güzel-temiz şeylerden nzık verdi.91 İşte sizin Rabbiniz Allah btı- 

dur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. 

65 O, hayy (diri) olandır,92 O’ndan başka ilah yokt.ır; öyleyse dini yal¬ 

nızca kendisine halis kılanlar olarak 930’na dua edin. Alemlerin Rabbine 

hamd olsun.94 

66 De ki: "Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptık¬ 

larınıza kulluk etmekten kesin olarak men cdiMim ve Alemlerin Rabbi¬ 

ne teslim olmakla emrolundum."93 
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AÇIKLAMA 

88. Yani, her dönemde insanlar, Allah'ın, elçileri vasıtasıyla gön¬ 

derdiği mesajı reddettikleri, başkalarının tuzağına düşmek suretiyle 

kandırıldıkları ve sahte tanrıların, keramet sahibi sanılan kimsele¬ 

rin esiri oldukları için her dalâlete düşmüşlerdir. 

89. İzah için bkz. Nemi an: 74-75. 

90. Yani, sîzleri semavi afetlerden koruması ve hayaümzı rahat bir 

şekilde sürdürebilmeniz için, gökyüzünü sağlam bir çatı kıldık. Ger¬ 

çekten de gökyüzünün yapısı dolayısıyla zararlı ışınlar yeryüzüne 

inemez. Çünkü fezadaki üst tabakalar onların inişini engeller. 

91. Yani, daha doğmadan önce sizler için emin bir yer tayin ettik. 

-Sonra en uygun azalarla ve zihni kuvvetlerle sizleri donatarak dün¬ 

yaya gönderdik. Sizlere verilen bu münasip vücud, eller, ayaklar, 

gözler, kulaklar, burun, dil ve değerli bir öneme haiz beyin, kısaca 

hepsi bizzat sîzlerin eseri midir? Yahut ana ve babalarınızın bir ma¬ 

rifeti veya velilerin bir kerameti midir? İnsanoğlunu yaratıp onu em¬ 

salsiz özelliklerle donatmak ve dünyaya göndermek, mutlak kudret 

sahibi, Hakim ve Rahim olan Allah'ın bir takdiridir. Ayrıca sizleri 

gönderdiği bu dünyada yine sizler için önceden her imkanı sağlamış, 

temiz nzıklanndan yararlanabilmeniz için dünyayı adeta bir sofra 

gibi önünüze sermiştir. Yemeniz için temiz ve nefis gıdalar yaratmış, 

içmeniz için su, sıhhatiniz ve kuvvetiniz için meyveler, sebzeler, süt, 

bal, et gibi ürünler sağlamıştır. Ve bütün bunlar için bitmez tüken¬ 

mez kaynaklar var etmiştir. Bu, O nun sizleri yaratmakla kalmayıp, 

aynca Rahim, lütuf sahibi, K-rim, idare eden ve hikmet sahibi oldu¬ 

ğuna açık bir delildir. Bkz. Hud an: 6-7, Nemi an: 73-83. 

92. Yani, asıl hayat G'nundur. O, Evvel dir, Ahir dir ve O nun dışın¬ 

da herşey fanidir. 

93. İzah için bkz. Zümer an: 3-4 

94. Yani, O nun dışında hiçkimse hamde layık değildir. 

95. Burada “dua' ve "ibadet" kelimeleri ayn ama yine aynı anlam¬ 

da kullanılmıştı!1. 
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• V • 

'J rjK' 
-;>J'’.-Î 

67 O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan 

(embriyo) yarattı; sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta, sonra güçlü (er¬ 

ginlik) çağınıza erişileniz, sonra da yaşlanmanız için size (belli bir ömür 

vermektedir). Sizden kimin daha önce hayatına son verilmektedir;96 adı 

konulmuş bir ecele97 erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için 98(A1- 

lah sizi böyle yaşatır). 
68 Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yal¬ 

nızca: "Ol" der, o da hemen oluverir. 

69 Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmekte olanları görmüyor 

musun; onlar nasıl da döndürülüyorlar?99 

70 Ki onlar. Kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri100 

yalanladılar. Artık yakında bileceklerdir. 

71 Boyunlarında demir-halkal ar ve (ayaklarında) zincirler olduğu 

halde sürüklenecekler; 
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AÇIKLAMA 

96. Yani, bazıları doğumdan önce, bazıları gençlikte, bazıları da 
yaşlıyken ölür. 

97. "Kararlaştırılmış vakit" ifadesiyle ölüm vakti ya da dirildikten 
sonra Allah huzurunda bulunulduğu an kastedilmiş olabilir. Birinci 
şıkkı kabul ettiğimiz takdirde anlam şöyle olun "Allah insanı değişik 
safhalardan geçirerek ölüm noktasına getirir. Şayet ölümden önce, o 
insanı tüm dünya öldürmek istese bile buna güç yetiremez ve fakat 
Allah, o insanın ölümüne karar verirse, kimse onun ölümüne engel 
olamaz ve geciktiremez." 

İkinci anlamı ise şu şekilde verebiliriz: "Bu kainatı, sîzler toz top¬ 
rağa karışasınız diye yaratmış değilim. Tüm kainat ve sizler, geçirdi¬ 

ğiniz sahfalar sonucunda bana döneceksiniz," 

98. Yani, sîzleri, hayvanlar gibi başıboş yaşamanız ve sonuçta top¬ 
rak olmanız için bu safhalardan geçirmiyoruz. Bu nizamı ve bizzat 
vücudunuzdaki gelişmeyi tefekkür edebilesipiz diye sîzlere akıl ve 

şuur verdik. Yani ölü topraktan, şaşkınlık içinde bırakan canlıların 
ve bir nutfeden bir insanın nasıl meydana geldiğini düşünesiniz di¬ 
ye. Anne karnındayken insanın gelişmesi ve belli özelliklere sahip 

olarak doğması, Allah’ın kudretinin delilidir. Bazı insanlar daha be¬ 
bek veya çocuk iken ölürler. Fakat bazılan da çok tehlikeli hadiseler¬ 
le karşı karşıya kalmalanna rağmen, yine de kurtularak hayata de¬ 
vam ederler. Yine bazdan hasta olduklannda, en iyi doktorların ça¬ 
balarına rağmen, ölümden kurtulamazlar. Bütün bunlar, hayatın 
ve ölümün mutlak kudret sahibi Allah'ın elinde olduğunu göster¬ 

mektedir. Şayet hayat ve ölüm mutlak kudret sahibi Allah ın elin¬ 
deyse, o takdirde bir peygamber, veli, melek veya bir yddız, Allah'ın 
yerine nasıl ibadete layık olabdir? Bir mahluk kendisine yapdan du¬ 

ayı kabul edip etmeme ve emir vermek suretiyle helaller ve haramlar 

koyma yetkisini kimden ve ne zaman almıştır? (Bkz. Hacc an: 9) 

99. Yani, yukandaki sözlerden sonra onlan dalâlete düşüren yan¬ 
lış anlama ve davramşlann asd nedenini hâlâ anlamıyor musunuz? 

Bu hitap sadece Hasulüllah’ı (s.a) değil, bu ayeti okuyan herkesi 
bağlar. 

100. Onların dalâlete düşmelerinin asıl nedeni şudur: Onlar, Al¬ 
lahın kitabını ve elçisini inkar etmek. O nun gönderdiği ayetler üze¬ 

rinde ciddiyetle düşünmemek ve böyle davranmak (düşünmek) yeri¬ 
ne elçiyle tartışmak yüzünden, üzerlerine hidayet kapılan kapan¬ 
mıştır. 
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72 Kaynar suyun içinde; sonra ateşte tutuşturulacaklar/01 
73 Sonra onlara denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede? 
74 "Allan’ın dışında (olan ortaklarınız)." Dediler ki; "Bizi bırakıp- 

kayboluverdiler. Hayır, biz ön-eleri (meğer) hiç bir şeye tapar değilmi¬ 
şiz."103 İşte Allah, kâfirle-i böyle şaşırtıp-saptırır. 

75 İşte bu, silin yeryüzünde raksız yere şımarıp-azmanız ve azgınca 

ölçüyü taşırmanız dolayısıylad 104 , . 
76 İçinde ebedi kalıcılar olarafk cehennemin kapılarından gınn. Artık 

mütekebbir’erin konaklama yeri ne kötüdür. 
77 Şu halde sen sabret,105 hiç şüphesiz Allah’ın va'di haktır. Sor anda 
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ya onlara va'dettiğimiz (azab)in bir kısmım sana göstereceğiz ya da senin 

hayatına son vereceğiz.106 Nihayet onlar bize döndürülecekler. 
78 Andolsun, biz senden önce peygamberler gönderdik;107 onlardan 

kimini sana aktanp-anlattık ve onlardan kimini de sana aktarmayı; -an¬ 
latmadık. Herhangi bir peygambere, Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti 
getirmek olacak şey değildir.108 Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hü¬ 

küm verilir ve işte burada (hakkı) iptal etmekte (istekli) olanlar hüsrana 

uğramışlardır.109 

AÇIKLAMA 

101. Yani, susadıklarında zorunlu olarak su isteyecekler ve zincir¬ 
lere bağlı oldukları halde, melekler onlan sürükleyerek kaynar sular 
akan çeşmelere götüreceklerdir. Kaynar sulan içtikten sonra tekrar 

ateşe atılacaklardır. 
102. Yani, sizleri kötü günlerde kurtarmalan için ibadet ettikleri¬ 

niz gerçekten Allah ın ortaklan iseler, şimdi sizi niçin kurtarmıyor¬ 

lar 
103. Bu ifade, "Biz dünyada iken müşrik değildik" anlamına gel¬ 

mez. Bunun anlamı sadece "İbadet ettiklerimizin aslında bir hiç ol¬ 
duklarını gördük" demektir. 

104. Yani, sizler çok ileri giderek hakkı inkar etmekle kalmadınız, 
küfür üzerinde gururla ısrar ettiniz. 

105. Yani, seninle boş münakaşalar yapmalanna ve adice hare¬ 
ketlerde bulunarak saldırmalarına sabret. 

106. Yani, seni mağlup ettikleri takdirde, onlan bu dünyada he¬ 
men cezalandırmamız gerekmez. Fakat onlar ceza görmekten kurtu¬ 
lamayacak ve sonunda bana döneceklerdir. 

107. Burada başka bir konuya geçiliyor. Çünkü, Mekke li ımîşnk- 
ler Hz. Peygamber e (s. a) "Senin peygamberliğini mucize gösterdiğin 
takdirde kabul edeceğiz" diyorlardı. Onlara, bu sözleri nakledilme¬ 
den cevap verilmiştir. Mucizenin niteliği hakkında bkz. Hud an: 13, 
Hicr an: 4-5 , Isra an: 105-106, Furkan an: 33. 

108. Yani, hiçbir peygamber kendiliğinden mucize göstermemiş 
olduğu gibi, buna kadir de değildir. Peygamberler mucizeyi ancak 
Allah'm kudreti sayesinde ve inkarcı toplumlara hüccet olmak üzere 
göstermişlerdir. Bu, kafirlere, Hz. Peygamber den (s.a) mucize gös¬ 
termesi için bulunduklan talep karşılığında verilen ilk cevaptır. 

109. Yani, mucize bir oyun olmayıp son fırsattır. Mucize gösteril¬ 
dikten sonra, o toplum tekrar küfür üzerinde ısrar ederse şayet, on¬ 
ların sonu gelmiş demektir ve artık Allah'ın azabından kurtulamaz¬ 
lar. Sizler, bu hususu hafife alarak mucize istemekle ilâhı azabı ken¬ 
dinize davet etmiş oluyorsunuz. Bu, kafirlerin mucize talebinde bu¬ 
lunmaları karşılığında verilen ikinci cevaptır. Sözkonusu meselenin 
aynntdan, Kur'an'ın pekçok yerinde zikredilmiştir. Bkz. Hicr an: 5 
ve 30, Isra an: 68-69, Enbiya an: 7-8, Furkan an: 33, Şuara an: 
49. 
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79 Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden de yemeniz için size 

(bir yarar olmak üzere) dıvarlan vaı etti. 
80 Onlarda sizin için yararlar vardır. Onlann üstünde göğüslerinizde 

olan bir hacete (ihtiyaca veya arzuya) ulaşırs nız; onlann üstünde ve ge¬ 
milerin üstünde de taşınırsınız. 

81 Size kenM ayetlerini göstermektedir; artık Allah'ın ayetlerinden 
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hangisini inkâr ediyorsunuz?110 
82 Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki,111 kendilerinden öncekile¬ 

rin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler. Onlar, kendilerinden (sayı¬ 

ca) daha çoktu ve yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından da kendile¬ 
rinden daha üstündüler. Fakat kazanmakta olduklan şeyler, (azaba ki.:- 
şı) onlara hiç bir şey sağlayamadı. 

83 Peygamberleri kendilerine apaçık belgeler getirdiği zaman, onlar, 
yanlannda olan ilimden dolayı112 sevinip-böbürlendiler de, kendisini 
alay konusu edindikleri şey, kendilerini sanp-kuşatıverdi. 

84 Onlar bizim dayanılmaz-azabımızı gördükleri zaman, dediler ki: 

"Bir olan Allah'a iman ettik ve O'na şirk koşmakta olduğumuz şeyleri de 
inkâr ettik." 

85 Ama bizim dayanılmaz-azabımızı gördükleri zaman, imanları 
kendilerine hiç bir yarar sağlamadı.113 (Bu,) Allah'ın kullan arasında sü- 
rüp-gitmekte olan sünnetidir. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlar¬ 

dır. 

AÇIKLAMA 

110. Bu ifade şöyle bir anlama gelir: Sîzler ciddiyseniz ve sadece 
oyun olsun diye değil de kalbinizin tatmin olması için mucize tale¬ 
binde bulunuyorsanız eğer, çevrenize bir bakın. O takdirde sayısız 
işaretlerin bulunduğunu göreceksiniz. Gerçeğe ve hakka talib olan¬ 
lar için başka bir mucize istemeye gerek yoktur. Bu da kafirlerin mu¬ 
cize talebinde bulunmaları karşısında verilen üçüncü cevaptır. Bu¬ 
na benzer cevaplar. Kur an ın pekçok yerinde geçmektedir. Bkz. 
En am: 26-27, Yunus an: 105, Rad an: 15-20, Şuara an: 3-5. 

Yeryüzünde insanoğlunun hizmetinde bulunan hayvanlan (söz¬ 
gelimi inek, manda, keçi deve, at vs.), Allah, insanlara kolayca alışa¬ 
bilecek yapıda yaratmıştır, insanoğlu, onlardan sayısız şekilde ya¬ 

rarlanır. (Örneğin binek, nakliyat ve ürünlerinden yararlanmak 
için). Tüm bunlar, Allah ın onlan belirlenmiş bir plana göre yarat¬ 
mış olduğunu göstermektedir. 

Başka bir açıdan bakarsanız eğer, yeryüzünün 3/4 su, 1/4 ise 

toprak olduğunu görürsünüz. Muhtelif kıtalar birbirlerinden su ile 
aynlmıştır. Yine bu kıtalarda yaşayan insanlar ticaret ve sefer yapa¬ 
bilmek için suya ve rüzgara ihtiyaç duymaktadırlar. Su ve rüzgarın, 
insanoğlunun hizmetinde kullanılması için belli bir ölçüye göre ya¬ 
ratılmış olması mutlak kudret sahibi Rahim ve Hakim olan Allah ın 
varlığına bir delildir. 

Aynca, denizcilik açısından düşünürseniz, geceleri denizcilerin 
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yol bulmalarına yardımcı olmaları için gökyüzüne yıldızların yerleş¬ 
tirildiğini görürsünüz. Bunlar, aynı yaratıcının, hem yeıyüzünü 
hem de gökyüzünü yaratıp idare ettiğini ve bu yüzden tüm kainatın 

şaşmaz bir ahenk içinde olduğunu göstermektedir. 
Hakim olan Allah'ın, insanoğluna bunca imkan sağlamış ve onun 

tasarrufu alüna vermiş olmasına rağmen, tüm bunlar hakkında he¬ 

sap sormaması mümkün müdür? 

111. Bu ayet, buraya kadar işlenen konunun özetidir. Bu kısmın 
iyice anlaşılabilmesi için surenin 4-5 ve 21. ayetlerine bir kez daha 
göz atmak yararlı olur. 

112. Yani, sizler dünyada iken, tabiat felsefeleri, öğretileri ve bu gi¬ 
bi hayale dayalı mitolojik hikayeleri "din" olarak kabul edip doğru 
addederek, peygamberlerin taşıdıkları ilme (vahye) hiç iltifat etmedi¬ 
niz. 

113. Yani, tevbe ve iman, ancak azab ve ölüm gelmezden önce bir 
yarar sağlar. Azab ve ölüm geldikten sonra tevbe ve iman etmenin Al¬ 
lah katında bir faydası yoktur. 

MÜ'MİN SÜRESİNİN SONU 
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41 . 

FUSSİLET SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu surenin adı "Hamim” ve "Secde" olmak üzere iki kelimeden 
mürekkebtir. Sure, "Hamim" ile başladı ve bir yerinde "Secde " ayeti 

geçtiği için "Hamimsecde" adını almıştır (*) 
Nüzul Zamanı: Bu sure, muteber rivayetlerden anlaşıldığına göre, 

Hz. Hamzanın (r.a) müslüman olduktan sonra ve Hz. Ömer (r.a) 
müslüman olmadan önceki zaman diliminde nazil olmuştur. Nite¬ 
kim kadim siyer tarihçilerinden İbn lshak. meşhur tâbi Muhammed 
b. Ka'b Kurzi den, surenin nüzul zamanı ile ilgili şunlan naklediyor: 
"Kureyş'in ileri gelenleri, bir defasında Mescid-i Haram da oturmuş 
sohbet ediyorlardı. Aynı zamanda Hz. Peygamber de (s.a) bir köşede 
yalnız başına oturuyordu. O dönemde Hz. Hamza müslüman olmuş¬ 
tu ve Kureyş'in ileri gelenleri İslâm'ın yayılışından tedirginlik duyu¬ 
yorlardı. Utbe b. Rebia (Ebu Süfyan m kayınpederi) Rasulüllah'ı (s.a) 
bir köşede yalnız başına oturuyor görünce, yanındaki Kureyş'in ileri 
gelenlerine dönerek "Müsade ederseniz şayet, gidip Muhammed'le 
konuşayım ve ona bazı tekliflerde bulunayım. Bu şartlan kabul etti- 

(*) üstad Mevdudi, Pakistan'da sure, ' Hamimsecde' adıyla bilindiği için bu kavli ter¬ 
cih etmiştir. Ancak Türkiye deki Kur an, Mushaf ve Meallerde, sure Fussilet 
adıyla bilindiği için ve üçüncü ayetinden dolayı böyle anıldığı için biz, bu ismi 
koymayı uygun gördük. Bu sure aynca Secde, Mesabih ve Akât isimleriyle de anı¬ 
lır. (çev.) 
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gi takdirde banş mümkün olur ve belki bize muhalefet etmekten vaz¬ 
geçer" dedi. Kureyşin ileri gelenleri onun bu teklifini ittifakla kabul 
edince, o da gidip Rasulüllah’m yanına oturdu ve sözüne "Ey yeğe¬ 

nim" diye başladı. "Sen kendinin soy ve sülale bakımından ne kadar 
asil olduğunu biliyorsun. Fakat buna rağmen kavmine musibet ge¬ 
tirdin, topluluk içinde ayrılık çıkardın. Üstelik kendi kavmini aptal 

kabul edyor, onun dinini ve ilahlarını kötülüyor ve bizim atalarımı¬ 
zın kafir olduğu iddiasında bulunuyorsun. Şimdi beni iyi dinle, çün¬ 
kü sana bazı tekliflerde bulunacağım." Rasulüllah (s.a). "Konuş ya 
Ebul-Velid! Seni dinliyorum" dedi. Utbe, "Ey yeğenim, giriştiğin bu 
işten maksadın zengin olmaksa, hepimizden daha zengin olacağın 
kadar sana mal verelim. Yok eğer gayen büyüklük ve liderlikse, se¬ 

nin iznini almadan, hiçbir iş yapmaz ve seni kendimize lider seçeriz. 
Şayet seni bir hastalık ya da cin rahatsız ediyorsa, aramızda para 
toplayıp çok iyi bir tabib bulalım ve seni tedavi ettirelim" diye konu¬ 

şurken Hz. Peygamber (s.a) dikkatle ve sessizce onu dinledi, sonra 
şöyle dedi: "Ey Ebu l-Velid, söyleyeceklerin bitti mi?" Utbe "Evet" di¬ 
ye karşılık verdi. Bunun üzerine Rasulüllah. "Şimdi sen beni dinle" 
dedi ve "BismiUahirrahmanirrahim" diyerek Fussilet Suresi ni oku¬ 

maya başladı. Utbe arkasına yaslanmış bir halde dinliyordu. Hz. 
Peygamber 38. ayeti okuduktan sonra secde etti ve "Ey Ebu’l Velid" 
dedi, "Cevabım aldın, artık gerisini sen bilirsin." Utbe Rasulüllah'ın 
(s.a) yanından kalktığında, uzaktan onu görenler Vallahi Utbe'nin 
rengi değişti" dediler. Yanlarına gittiğinde ise, "Sana ne söyledi anlat 

bize" deyince Utbe, "Allah'a yemin ederim ki, daha önce böyle bir söz 
işitmiş değilim. Vallahi bu şiir değil, sihir değil ve kehanet değildir. 
Ey Kureyş in ileri gelenleri! Beni dinleyecek olursanız, onu kendi ha¬ 
line bırakın. İnanıyorum ki bu sözler, bir tesir husule getirecektir. 
Araplar ın onu yendiğini farzedelim, o takdirde sizler kendi kardeşi¬ 
nizin kanına girmekten kurtulmuş olursunuz. Yok eğer o galip gelir¬ 

se, onun iktidarı sizlerin iktidarı, onun şerefi sîzlerin şerefi demek¬ 
tir" dedi. Bunun üzerine Kureyş in ileri gelenleri, "Ey Ebu'l-Velid, o 
seni de büyülemiş" deyince, Utbe, "Ben kendi kanaatimi söyledim, 
yine de siz bilirsiniz" diye karşılık verdi. (Ibn Hişanı, c. I. sh. 313- 

314) 
Bu kıssa, çeşitli muhaddisler tarafından, Hz. Cabir b. Abdul¬ 

lah’tan (r.a) mervi olarak bazı farklılıklarla nakledilmiştir. Nitekim 
bazı rivayetlerde, Rasulüllah'ın "Eğer yüz çevirirlerse de ki: Ben sizi 
Ad ve Semud (kavimlerinin başına gelen) yıldırıma benzer bir yıldı¬ 
rım ile uyardım." ayetini okurken Utbe'nin, telaşla Hz. Peygamber in 
(s.a) ağzını kapatmaya çalıştığı ve "Allah hakkı için kavmine merha- 
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met et!" dediği zikredilir. Utbe bu davranışım, Kureyş'in ileri gelenle¬ 
rine şöyle izah eden "Muhammed in her söylediğinin gerçekleştiğini 
hepiniz biliyorsunuz. İşte ben de bizim üzerimize azabm geleceğin¬ 

den korktuğum için ağzını kapatmaya çalıştım." fTefsir-i ıbn Kesir, 
c. 4, sh: 90-91) El-Bidaye ve'n-Nihaye c.3, sh: 62) 

Konu: Allah ın nazil ettiği ayetlerde Utbe'ye cevap verilirken, onun 

sözleri naklolunmamıştır. Çünkü Utbe'nin sözleri Hz. Peygamber i 
(s.a) küçük ve hakir düşürücü idi. Utbe, özet olarak şunlan demek 
istiyordu: "Muhammed e bu sözlerin vahyolunması mümkün olma¬ 
dığına göre, o, ya mal için, ya iktidar sahibi olmak için peygamberliği 

öne sürmektedir, ya da akıl hastasının birisidir. Gerçekten de Utbe, 
birinci şıkka dayanarak mal ve iktidar hususunda pazarlık etmiştir. 

İkinci şıkka dayanarak ise, "Sen bir hastalığa yakalanmışsın, seni 
tedavi ettirelim' demekle Hz. Peygamber i (s.a) hakir görerek onunla 
alay etmek istemiştir. Karşısındaki kişi terbiyesizce davrandığı tak¬ 

dirde, şerefli bir insan, doğal olarak onun terbiyesizliğine aldırmaz 
ve sadece inandıklarını söylemekle iktifa eder. 

Bu surede de, Utbe’nin söylediklerine hiç aldmş edilmeden, sade¬ 
ce iddialarının cevaplandırılmasıyla yetinilmiştir. Kafirler ise yüce 

Kur an ı etkisiz kılabilmek için, inatla şunlan söylemektedirler: 
"Sen, ne dersen de seni dinlemeyiz. Söylediklerine karşı kalbimizi 

kapattığımız gibi, sana kulak da vermeyiz. Aramızda beraber olma¬ 
mızı engelleyen bir duvar bulunmaktadır." 

Kafirler, Hz. Peygamber e açık açık, ellerinden geldiğince kendisi¬ 
nin davetine karşı muhalefet edeceklerini bildirmişlerdi. 

Hz. Peygamber (s.a) ve arkadaşlan Kur an okuduklannda, onlan 
kimse duymasın diye bir plan dahilinde gürültü çıkanyorlardı. Ayn- 

ca Kur an'uı ayetlerini siyak ve sibakı içinden sıyırarak başkalarının 
İslam'ın mesajını anlamalarını engellemeye çalışıyorlardı. 

Yine, "Arapça ifade edilen bir söz, niçin mucize olsun? Fakat bir 
kimse durup dururken, yabancı bir dille fasih ve beliğ sözler söylerse 

eğer, işte o zaman mucize sözkonusu olur. Arapça, herkesin anadili 
olduğu için herkes onun söylediği sözler gibi bir söz söyleyebilir?" de¬ 
mek suretiyle acaib itirazlarda bulunuyorlardı. 

Böylesine körükörüne yapılan muhalefete karşı verilen cevapla¬ 
rın özeti şudur: 

1) Allah'ın inzal ettiği ve gerçekleri çok açık bir şekilde beyan eden 
bu kelam Arapça’dır. Cahiller bu kelamda bir ışık görmüyorlar belki 
ama, akıl sahipleri ondan istifade etmektedirler. Allah'ın bu kelamı 
nazil etmesi. O nun rahmetinin bir delilidir. Halbuki bazı kimseler, 
bunu eziyet ve zahmet zannediyorlar. Bu Kur an, kendisini kabul ve 
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istifade edenler için bir müjde, yüz çevirenler içinse bir uyandır. 

2) Sizlerin kalbleri kapanmış, kulaklan örtülmüş ise eğer, Hz. 

Peygamber in inanmanızı sağlamak gibi bir zorunluluğu yoktur. 

Onun görevi sadece, inanmak isteyenlere tebliğ etmektir. 

3) Ne kadar inkar ederseniz edin, yine de sizleri yaratan Allah'ın 

bir olduğu gerçeği değişmez. Fakat doğruyu kabul eder ve amelleri¬ 

nizi düzeltirseniz, bu sizlerin yararına olur. Yok eğer inkar etmekte 

ısrar ederseniz, kendi kendinize felaketi davet etmiş olursunuz. 

4) Sizler kime ortak koştuğunuzu ve yine neyi inkar ettiğinizi hiç 

düşünmüyor musunuz? O Allah ki sonsuz büyüklükteki kainatı, ye¬ 

ri ve göğü yaratmıştır. Yeryüzündeki bereket dolu ürünlerden yarar¬ 

lanmakta ve O nun verdiği nzıklar sayesinde yaşamaktasınız. Fakat 

tüm bunlara rağmen. O nun yarattıklarını, O na ortak koşuyor ve si¬ 

ze tebliğ ettiğinde Hz. Peygamberden (s.a) yüz çeviriyorsunuz. 

5) inkarınızda ısrar ettiğiniz takdirde. Ad ve Semud kavimlerine 

gelen azabın bir benzerini bekleyin. Suçlarınıza karşılık verilen en 

büyük azab bu olacaktır. Aynca öbür dünyada da cehennem ateşi 

sizleri beklemektedir. 

6) Cinlerden ve insanlardan olan şeytanların, her kötülüğü güzel 

gösterdiği ve düşünmelerine fırsat vermediği kimseler, ne kadar da 

talihsizdirler! Üstelik bu şeytanlar, onların başkalarının sözlerini de 

dinlemelerini istemezler. Bu akılsızlar, bugün küstahlıkta adeta bir- 

birleriyle yarış etmektedirler. Oysa kıyamet gününde birbirlerine 

düşman kesilerek, dalâlete düşürdükleri için biri diğerini suçlaya¬ 

cak ve fırsat bulabilseler, neredeyse birbirlerini ayaklar altına alma¬ 

ya çalışacaklardı. 

7) Bu Kur an, ayetleri tahkim edilmiş bir kitabtır. Yalan ve iftira 

atarak karşı koymakla sizler, onun mesajmm yayılmasına mani ola¬ 

mazsınız. Yaptığınız gizli ve açık planlar bir yarar sağlamayacak¬ 

tır. 

8) Bu Kuran, anlayabilesiniz diye kendi lisanınız olan Arapça ile 

indirilmiştir. Şayet bu başka bir dilde inzal edilmiş olsaydı, o takdir¬ 

de sizler Araplara yabancı dilden bir kitabın nazil olmasını acaib 

karşılayacak ve itiraz edecektiniz, işte bu, sizin kötü niyetinizin ve 

bahanelerinizin bir ispatıdır. 

9) Sizler, Kuran'ın gerçekten Allah tarafından nazil olabileceği ve 

o takdirde aldığınız tavır dolayısıyla halinizin ne olacağı ihtimalini 

hiç düşündünüz mü? 
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10) 3u gün sizler belki inkar ediyorsunuz ama kısa bir süre sr nra 
bu Kur an davetinin yayılacağını ve yenilgiye uğrayacağınızı göre¬ 
ceksiniz. İşte o zaman, size bugün anlatılanların hak olduğunu anla¬ 

yacaksınız. 
Muhaliflere bu cevaplar verilirken, aynı zamanda da mü minlerin 

ve peygamberin (s.a) yaşadıkları o zor günlerin sorunları üzerinde 
durulmuştur. Mü minler için, tebliğ etmek bir yana dursun, imanla¬ 
rı üzerinde direnmek bile çok zordu, öyle ki müslümah olduğunu 
ilan eden herkes baskı ve zulüm altındaydı. Kafirlerin saldırılarına 
karşı çaresiz ve savunmasız bir durumdaydılar. Bu durum haivkın- 
da şöyle denilmiştir: "Sizler aslında çaresiz ve yalnız değilsiniz. Allah, 
iman eden ve imanı üzerinde direten kimseleri ahirete kadar koru¬ 
maları için melekleri görevlendirir." Aynca müslümanlara, "En ha¬ 
yırlı insan, kendisi salih amellerde bulunduğu halde, başkalarına 
iyiliği tavsiye eden ve müslüman olduğundan ötürü şeref duyan 

kimsedir," diye bildirilmiştir. 
Hz. Peygamber in (s.a) her dönemde en büyük problemi, şiddetli 

muhalefet yüzünden önü tıkanan Islâm m, bu engellerin arasından 

nasıl kurtulacağı sorusu idi. Sözkonusu problem hakkında şöyle 
buyurulmuştur. "Bu muhalefet ve engeller, güzel ahlâkınız ve tebliğ 
çalışmalarınız sonucunda ortadan kalkacaktır. Sizler, şeytanın kış¬ 
kırtmalarına alet olmadan Allah'a sığının ve güzel ahlâk ile tebliğini¬ 

ze devam edin. " 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, Mîm. 
2 (Bu Kur’an,) Rahman ve Rahim'den indirilmiştir. 
3 Bilen bir kavim için, ayetleri (çeşitli biçimlerde, birer birer) 'fasıllar 

halinde açıklanmış' Arapça Kur'an (veya okunan) kitaptır; 
4 Bir müjde verici ve bir uyarıcı-korkutucu olarak. Ama onların çoğu 

yüz çevirdiler. Artık onlar dinlemezler. 
5 Ve dediler ki: "Bizi kendisine çağırmakta olduğun şeye karşı kalble- 

rimiz bir örtü içindedir,2 kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aran¬ 
da da bir perde vardır.3 Artık sen. (yapabileceğini) yap, biz de gerçekten 

yapıyoruz."4 

AÇIKLAMA 

1. Bu sure kısa bir girişle başlamış ve ardından da bir hitapta bu¬ 
lunulmuştur. Bu hitabı dikkatle okuduğunuz takdirde, daha önce 
yapılan kısa girişle arasındaki bağlantının niteliğini anlamanız 
mümkün olur. 

a) Bu Kur’an, Allah'ın indirdiği bir kelamdır: Yani sizler, bu sözleri 
Muhammed uydurmuş diyorsanız da onun, kainatı yaratan Allah 
tarafından indirilmiş olduğu gerçeği değişmez. Bu kelamı işittiğiniz¬ 
de Hz. Peygamber e (s.a) öfkeleniyor, kızıyorsunuz. Fakat aslında 
sizler ona değil, bana (Allah'a) kızmış oluyorsunuz. Yine Hz. Muham¬ 
med i (s.a) reddetmekle aslında beni reddediyorsunuz. Sizler yüz çe¬ 
virmekle de bir insandan değil, Allah'tan yüz çevirmiş oluyorsu¬ 

nuz. 
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b) Bu Kur'an'ı indiren. Halik olan Allah, yarattıklarına karşı çok mer¬ 
hametlidir: Bu husus zikredilmekle, hidayeti gönderen Allah'ın 
"Rahman" sıfatına işaret edilmiş oluyor. Aynca Kur'an'ı inkar eden 
ve yüzçeviren kimselerin, aslında kendi kendilerine düşmanlık et¬ 
tiklerine, çünkü bu hidayetin rahmet ve saadete vesile olan büyük 
bir nimet olduğuna değinilmektedir. Allah, insanlardan yüzçevir- 
seydi şayet, onları hidayetsiz ve karanlıklar içinde bırakır, ne du¬ 
rumda olduklanna aldırmazdı bile. Fakat Allah'ın insanları yarat¬ 
mış olması, nzık vermesi ve onlara bu hayat içinde yol göstermesi, 
O nun bir fazlıdır, işte bu yüzden de bir kuluna vahiyde bulunmuş¬ 
tur. Şimdi bu hidayetten yararlanmayan ve hatta ona karşı çıkan bir 
kimseden daha nankör ve kendi kendisine düşmanlık eden biri olur 
mu? 

c) Bu kitabın ayetleri Arapça'dır ve ona itiraz edebileceğiniz eğri bir 
nokta ve anlaşılmayacak hiçbir şey yoktun Böylece Hak ve Batılın ne ol¬ 
duğu apaçık ortaya konmuştur. Doğru ve sahih akide ile yanlış aki¬ 
de hangisidir? iyi ve kötü ahlâk, salih ve salih olmayan ameller, saa¬ 
dete ve felakete götüren yollar nelerdir, hep açıklanmıştır. Dolayısıy¬ 
la böylesine açık bir hidayeti reddedenler için artık bir mazeret söz- 
konusu değildir. Olsa olsa bu onların sapık yolda olduklarının bir is¬ 
patıdır. 

d) Bu, Arapça bir Kur'an'dır: Yani, Araplar ın kendi lisanında nazil 
olmuştur. Arapça olmadığı için anlaşılamaz şeklinde bir mazeret 
öne sürülemez. (Bu konu 44. ayette farklı bir uslubla ifade edilmiş¬ 
tir. Arap olmayan kimselerin bu konudaki tereddütleri makul karşı¬ 
lanabilir bir niteliktedir. Nitekim biz bu konuda daha önce açıklama¬ 
lar yapmıştık. Bkz. Yusuf an: 5 ve "Resail ve Mesail" adlı eserim c. I, 
sh: 19-23) 

e) Bu kitab, müjdeci ve uyarıcıdır Yani, bu kitab, bir hayal ürünü, 
felsefe eseri veya bir edebiyat kitabı olmadığı için, inkar edip etme¬ 
mek arasında bir fark yoktur denilemez. Bu kitab kendisine tabi 
olanları güzel bir son, karşı koyanları ise korkunç bir akibet bekledi¬ 
ğini açık açık anlatmaktadır. Dolayısıyla böyle bir kitabı hafife al¬ 
mak için ancak bir ahmak olmak gerekir. 

I) Bu kitab akıl sahiplerine hitap eder: Yani, ondan sadece akıl sahibi 
olanlar yararlanabilirler. Pırlanta ile taş arasındaki farkı ayırdede- 
meyen birisi için pırlanta nasıl bir yarar sağlamazsa, cahiller için bu 
kitab da bir yarar sağlamaz. 

2. Yani, o çağrının, kalblerimize ulaşmasına imkan yoktur. 
3. Yani, senin getirdiğin mesaj, aramızda tefrika çıkarmış ve bö¬ 

lünmelere yol açmıştır. Artık seninle birleşmemize imkan yoktur. 
4. Bu cümle iki anlama da gelir. Birincisi, "Senin bizimle, bizim se¬ 

ninle herhangi bir ilgimiz bulunmamaktadır." İkincisi, "Sen, nasıl 
kendi davetinden vazgeçmiyorsan, bizler de sana muhalefet etmek¬ 
ten vazgeçmeyecek ve muhalefetimizi sürdürebilmek için elimizden 
geleni yapacağız." 
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6 De ki: "Ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim.3 Bana yalnızca, 
sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor.6 Öyleyse O'na yönelin 
7ve O'ndan mağfiret dileyin.8 Vay haline o müşriklerin." 

7 Ki onlar, zekâtı vermeyenler9 ve onlar ahircti inkâr edenlerdir. 
8 Gerçek şu ki, iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için ke¬ 

sintisi olmayan bir ecir vardır.10 
9 De ki: "Gerçekten :»iz mi yeri il i günde yaratana (karşı) küfre sapı¬ 

yor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir." 
10 Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereket¬ 

ler yarattı11 ve isteyip-arayanlar için eşit olm?!' üzere ordaki nzıkları12 

dört günde13 trkdir etti. 
11 Sonra, Vzndisi duman14 halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve 

yere dedi ki: ‘isteyerek veya istemeyerek gelin." İkisi de: "İsteyerek (ita¬ 

at ederek) geldik" dediler.10 
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AÇIKLAMA 

5. Yani, ben kalblerinize nüfuz edemem ve size zorlamada bulu; va¬ 
rak tebliğ yapamam. Ben, ancak bir insanım ve sadece dinlemek is¬ 

teyen kimselere anlatabilirim. 
6. Sîzler, kendi kendinize kalblerinizi kilitlemek, kulaklarınızı ka¬ 

pamak istiyorsunuz. Fakat hepinizi yaratanın Allah olduğu ve sîzle¬ 

rin de O nun kullan olduğunuz gerçeği asla değişmez. Bu Kur an bir 
felsefe eseri değil ki. doğru ya da yanlış olma ihtimali bulunsun. O, 
Allah tarafından vahyolunan kesin bir gerçektir. 

7. Yani, Allah'dan başka hiç kimseyi ilah yerine koymayın, ibadet 
etmeyin, birşeyler ümid ederek yalvarmayın, boyun eğmeyin ve yine 
Allah'tan başkasının koyduğu kurallara, kanunlara, örf ve adetlere 

itaat etmeyin. 
8. Yani, şimdiye kadar işlediğiniz günahlar dolayısıyla af dileyin ve 

daha önce işlediğiniz şirk, küfür, isyan için tevbe edin. 
9. Burada geçen "zekat" kelimesi hakkında müfessirler ihtilaf et¬ 

mişlerdir. İbn Abbas, İkrime ve Mücahid in görüşüne göre, buradaki 
"zekat" ifadesi, tevhid inancı ve Allah a itaat ile hasıl olan nefsin te¬ 
mizlenmesine işaret etmektedir. Katade, Süddi, Haşan Basri, Dah - 
hak, Mukatil ve İbn Sahib gibi müfessirlere göreyse, burada, "zekat" 
ile malın zekatı kastolunmaktadır. Bu görüşe göre ayetin anlamı şu 
şekilde olur: "Yazıklar olsun onlara ki, Allah a ortak koşarlar ve mal¬ 
larının zekatını vermeyerek, kullann haklarına mani olurlar." 

10. Bu ifade iki anlama gelir: 1) Kendisinde hiçbir eksiklik olma¬ 

yan ecir, mükafat vardır. 2) Bu, verdiklerini lütuf sananlannki gibi 

bir mükafat olmayacaktır. 
11. "Arzın bereketleri" ile, milyonlarca yıldan beri en küçük canlı¬ 

dan insana değin her mahlukun faydalandığı bitmez tükenmez kay¬ 
naklar kastolunuyor. Bu bereketlerin en önemlisi bitkilerin, hay¬ 
vanların ve insanların hayatlarının sürmesini mümkün kılan "su" ve 

"hava dır. 
12. Bu ayetin anlamı konusunda müfessirler birçok görüş ileri 

sürmüşlerdir. 
Bazı müfessirler, "Arayıp soranlar için gıdalarını dört günde tak¬ 

dir etti" ayetini, "Ne az, ne de çok, tam dört günde takdir etti" şeklinde 

anlamışlardır. 
İbn Abbas, Katade ve Süddi, bu ayeti, "Arayıp, soranlara, "dört 

gün" diye cevap verilmiştir." şeklinde anlam.şlardır. Yani bir kimse, 
bu işin kaç günde tamamlandığını sorarsa, en iyi cevap, "dört gün¬ 

de" diye karşılık vermektir. 
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lbn Zeyd ise, bu ayeti şöyle yorumlamıştır. "Yeryüzünde nzık ara¬ 
yanların ihtiyaçları, dört gün içinde takdir edilmiştir." 

Dil açısından bu üç görüş de kabul edilebilir niteliktedir. Ancak 

ilk iki görüş, bize göre kabul edilebilir bir özellik ihtiva etmektedir. 
Çünkü bu iş dört günden bir saat eksik veya fazla ya da tam dört 
günde olmuş olabilir. O halde Allah'ın kudret ve kuvvetinde, hikmet 
ve beyanında, bizim tamamlayacağımız bir noksanlık mı sözkonu- 
sudur? Aynca "Soranlara dört gün" şeklinde cevap verilmiştir." gö¬ 
rüşü de müphemdir. Çünkü ayetin siyak ve sibakından anlaşıldığı¬ 
na göre bir kimsenin bu işin kaç günde tamamlandığını sorduğu da 
sözkonusu değildir. O halde bu ayette, niçin böyle bir cevap verilmiş 
olsun? İşte bu nedenlerden ötürü biz üçüncü görüşü tercih ettik. 
Ben bu ayeti şöyle anlıyorum: "Allah Teâlâ, bu kainatın başlangıcın¬ 
dan sonuna, yani kıyamete kadar tüm ihtiyaçlarını yaratmış, onlar 
için her türlü imkanı sağlamıştır. Çeşitli bitkiler için toprak, su vs. 
yaratırken, her cins ve çeşit mahluk için de diğer gıdaları varetmiş- 
tir. Tüm bunlann dışında da apayn bir varlık olarak insanı yaratmış 
ve onun sadece bedensel niteliklerini değiştirmekle kalmayan, ayn¬ 
ca lezzet almaşım da sağlayan gıdalar halk etmiştir. Allah’tan başka 
kim, kainat içerisinde ne kadar ve ne çeşit mahluk bulunduğunu, 
nerede ve kaç zamandır yaşamakta olduğunu, hayatlannı sürdüre¬ 

bilmek için ne kadar gıdaya ihtiyaç duyduklarını bilebilir? Allah bu 
kainatı nasıl yaratmış ve bir plana göre düzenlemişse, onun varlığını 
idame ettirebilmesi için de her canimin gerekli olan ihityaçlannı (ye¬ 

mek, içmek vs.) yaratmıştır." 
Bazı kimseler, yeni bir Marksist İslâm (Kur an ın Rububiyyet Ni¬ 

zamı) anlayışı öne sürmektedirler. Bunlar "Sevâen li's-Sâilin" ifade¬ 

sini "Dileyenlere eşit olarak" şeklinde anlamakta ve şöyle deliller ge¬ 
tirmektedirler: "Allah herkes için eşit miktarda gıda yaratmıştır. Do¬ 
layısıyla herkese karne ile eşit miktarda gıda vermenin mümkün ol¬ 

duğu bir devlet nizamı kurulmalıdır. Çünkü özel mülkiyetin sözko¬ 
nusu olduğu toplumda Kur an in öngördüğü hayat tarzı gerçekleşti¬ 
rilemez" Bu gafiller. Kur an ı kendi hevaları doğrultusunda suisti- 

mal etmeye çalışırlarken "sailin" kelimesinin sadece insanlann de¬ 
ğil, tüm canlıların gıda ihtiyaçları için kullanıldığım unutmuşlardır. 

Gerçekten de. Allah, mahlukatm her kesimi için eşit miktarda gıda 

tayin etmiştir diyebilir miyiz? Sîzler, bu kainat içerisinde gıdaların 
eşit bir şekilde taksim olunduğunu görüyor musunuz? Nitekim kâi¬ 
nat içerisinde bu anlamda bir eşitlik sözkonusu değildir. Haşa Allah 
Teâlâ, kendi kitabına aykın mı hareket etmiştir? Aynca eşitlik dava¬ 
sını öne süren bu İlimseler, insanlann beslemekle mükellef oldukla- 
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n hayvanlara (koyun, keçi, İnek, at katır, deve vs.) Rabbani düzen 
kurulduğu takdirde eşit miktarda mı yiyecek verecekler? 

13. Bu bölümde müfessirler bir güçlük ile karşı karşıya kalmışlar¬ 
dır Yani, Allah yeıyüzünü iki günde yaratmış, dağlan yerleştirmiş 
ve bereketli gıdaları dört günde meydana getirmiştir. İleride gökyü¬ 
zünün de iki günde yaratılmış olduğunun belirtilmesiyle birlikte, 

hepsi toplam olarak 8 gün eder. Oysa Allah, Kur an m çeşitli yerle¬ 
rinde, kainatı 6 günde yarattığını bildirmiştir. Bu nedenden ötürü 
müfessirler yeryüzünün yaratıldığı müddet olarak zikredilen 2 gü¬ 
nü, 4 günün içinde kabul ederler ve böylece, gıdaların takdiri üe bir¬ 
likte hepsi toplam 4 gün olur. Fakat bu işlem Kur an ın açık beyanı¬ 

na uymayacağı için, böyle bir tevil anlamsız olacaktır. Çünkü yeryü¬ 
zünün 2 günde yaratılış hadisesi, kainatın yaratılışından ayn değil¬ 
dir. Sonra gelen ayeti dikkatle okursak eğer, yeryüzü ve gökyüzünün 
birlikte zikredildiğini görürüz: "Sonra Allah göğe yöneldi." Nitekim 

kainattaki 7 gök içinde, bizim dünyamız da vardır. Bu kainatın, yer¬ 
yüzünün, gökyüzünün, yıldızların, gezegenlerin vs.'nin yaratılışı ta¬ 
mamlandıktan sonra Allah, canlılann ihtiyaçlannı yaratmış ve bu iş 

4 günde tamamlanmıştır. Diğer yıldız ve gezegenlerin ne şekilde ya¬ 
ratıldıkları zikredilmemiştir. Çünkü insanoğlunun ilmi, değil o za¬ 
man, bugün dahi onları anlayacak yeterlilik arzetmemektedir. 

14. Burada üç hususun izah edilmesi gerekmektedir. 
a) "Gök" ifadesi ile tüm kainat kastolunmaktadır. 
5) "Duman" ifadesi, bugünkü ilim adamlarının da kabul edikleri 

gibi, kainatın şekillenmesinden önceki maddeye tekabül eder. 
c) "Göğe yöneldi" ifadesini, yeryüzünün gökyüzünden önce yara¬ 

tıldığı, daha sonra dağlann yerleştirildiği ve bereketli gıdaların tak¬ 
dir edildiği şeklinde kabul etmek doğru değildir. Şu ayet sözkonusu 
anlayışı düzeltir: "Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona 
ve arza, "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. "İsteyerek geldik" 
dediler." Bu emir verilmeden önce, yeryüzü ve gökyüzü teşekkül et¬ 
memiştir. Yani kainatın yaratılışı daha yeni başlamaktadır. Sadece 
"Sümme" (sonra) kelimesi, yeryüzünden sonra gökyüzünün yaratıl¬ 
dığına delil teşkil edemez. Nitekim Kur an da bu kelimenin "tertibi 
zaman" için olmayıp, "tertibi beyan" için kullanıldığına dair birçok 
örnek vardır. (Bkz. Zümer an: 12) . . 

Yeryüzü ve gökyüzünden hepsinin, daha önce yaratılmış olduğu 
tartışması, kadim müfessirlerden bu yana sürüp gitmektedir. Bir 
grup, Bakara Suresinin 29. ayetine dayanarak, yeryüzünün önce 
yaratıldığını öne sürerken, diğer bir grup, Naziat Suresi nin 27-33. 

ayetlerini delil kabul edip, gökyüzünün yeryüzünden önce yaratıldı- 
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ğmı savunurlar. Çünkü bu ayetlerde gökyüzü yeryüzünden önce 
zikredilmiştir. Fakat Kur an ın, bir tabiat ilimleri kitabı olmadığı ve 
bundan dolayı inzal edilmediği de bir gerçektir. Bu kitab insanları 

tevhid ve ahiret akidesine davet ederken, tabiatın sayısız gizlilikleri¬ 
ne dikkat çeker ve kainatın, yeryüzü ve gökyüzünün yaratılışını dü¬ 
şünmeye çağırır. Dolayısıyla burada tertibi zamanın hiçbir önemi 
yoktur. Allah Teâlâ bunu, sadece birliğine bir delil olmak üzere öne 
sürmüştür. Hangisinin önce veya sonra yaratıldığı ise hiç önemli de¬ 
ğildir. Ancak bunların eğlence olsun diye değil, ciddi bir maksat için 
yaratıldıkları vurgulanmıştır. İşte bu yüzden de Kur'aıı'da, bazı yel ¬ 
lerde yeryüzü, bazı yerlerde ise gökyüzü önce zikredilir. Allah Teâlâ, 
insanların dikkatini, yeryüzünün nimetlerine çekmek istediği za¬ 

man yeryüzünü önce zikretmektedir, çünkü insan yeryüzüne daha 
yakındır. Allah'ın yücelik ve kudretine dikkat çekilecek ise. bu sefer 
genellikle gökyüzü önce zikredilir. Çünkü gökyüzünün manzarası, 
insanoğlunu her zaman hayretler içinde bırakmıştır. 

15. Burada kainatın yaratılışı anlatılırken, böyle bir üslup kullan¬ 
mak suretiyle Allah’ın yaratışı ile insanın bir şeyi meydana getirişi 

arasındaki fark vurgulanmıştır. İnsan bir şeyi meydana getirmek is¬ 
tediğinde, zihninde bir plan kurar ve gereken malzemeyi hazırladık¬ 
tan sonra da o malzemeyi zihninde kurduğu plan çerçevesinde şekil¬ 
lendirmeye çalışır. İnsan bazen elindeki malzemeyi istediği şekle so¬ 

kar ve madde üzerinde hakimiyet kurmuş olur. Bazen de sözkonusu 
malzeme, insanın istediği şekle girmeyip, bu sefer madde galip gel¬ 
miş olur. Bir örnek vererek meseleyi anlamaya çalışalım: Bir terzi¬ 
nin, zihninde bir elbise dikmeyi tasarladığını ve elindeki kumaşa bir 
şekil vermeyi istediğini varsayalım. Bazen terzi, kumaşı kendi istedi¬ 
ğine göre keser ve dikmeye başlar, bazen de kumaş onun tasarladığı 
şekle uymaz. Şimdi de Allah'ın bildirdiğine göre kainatı nasıl yarat¬ 
mış olduğunu bir düşünelim: Kainatın maddesi önce duman şeklin¬ 

dedir. Allah ona şekil vererek, kainatı yaratmayı istediğinde insanlar 
gibi oturup yeryüzünü nereye koyacağını, Ay'ın nerede duracağını 
ve yıldızların nasıl asılacağım düşünerek bir plan yapmadı. O sadece 

"Bu şekle girin" diye emretti. Kainatın malzemesi olan duman da, 
böylece kendi kendine şekil almış oldu. Bu malzemelerin, Allah a 
karşı direnme gücö olmadığı gibi Allah'ın da onlara şekil vermek için 

yorulmaya ihtiyacı yoktur. O "oi" der ve hemen "oluverir". Dolayısıyla 
içinde yaşadığımız yeryüzü iki günde meydana gelmişti-. 

Allah'ın, bir şeyi, elmasını irade ettiğinde "ol" demesi, ve onunda 
hemen "oluvermesi" ile ilgili halketmedeki hususiyletleri Kur'an'ın 
birçok yerinde zikredilmiştir. Bkz. Bakara an: 115, Aİ-i Imran an: 
44-55, Nahl an: 35-36, Meryem an: 24, ve Yasin: 82, Mümin: 68 
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iğVMte 
12 Böylelikle onlan iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her 

bir göğe emrini yahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-do- 
nattık ve bir koruma (altına aldık).16 İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen 

(Allah')in takdiridir. 
13 Bu durumda eğer onlar yüz çevirirlerse,17 artık de ki: "Ben sizi. Ad 
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ve Semûd (kavimlerinin) yıldırımına benzer bir yıldırımla uyarıp-kcK- 

kuttum." 
14 Onlara "Yalnızca Allah'a kulluk edin" diye önlerinden ve arkala¬ 

rından18 peygamberler gelince, dediler ki: "Eğer dileseydi Rabbimiz me¬ 
lekler indirirdi. Bundan dolayı biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeye 

(karşı) küfredenleriz."19 
15 Ad (kavmin)e gelince; onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendi¬ 

ler ve dediler ki: "Kuvvet bakımından bizden daha üstün kimmiş?" On¬ 
lar, ^^ekten kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi? O, kııvvet bak^- 

mındaı kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, bizim ayetlerimizi 

(bir rek) inkâr ediyorlardı. 
16 Böylece biz de onlara dünya hayatında aşağılanma azabım taddır- 

mak için, o uğursuz (felâketler yüklü) günlerde üzerlerine 'kulakları pat¬ 
latan bir kasırga' gönderdik.20 Ahiret azabı ise daha da bir aşağılanma¬ 

dır.21 Ve onlara yardım edilmeyecektir. 
17 Semûd'a da gelince; biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar 

körlüğü hidayete tercih ettiler. Böylece kazanmakta oldukları şeyler yü¬ 

zünden onlan alçaltıcı azabın yıldırımı yakalayıverdi. 
18 İman edenleri ve korkup-sakınmakta olanları22 ise kurtardık. 

AÇIKLAMA 

16. Bu ayeti daha iyi anlamak için Bkz. Bakara an: 34, Rad an: 2, 
Hud an: 8-12, Enbiya an: 34-35, Müminun an: 15, Yasin an: 37, Saf- 

fat an: 5-6. 
17. Yani, onlar Allah'ın kainatın yaratıcısı ve ma budu olduğuna 

inanmazlar. Cehaletleri dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduklarını 

"O nun ortaklan" olarak kabul etmektedirler. 
18. Bu cümle birçok unlama gelebilir: 1) "Onlara ardı ardına pey¬ 

gamberler geldi." 2) "Peygamberler onlara, dini her yönüyle anlatma¬ 
ya çalıştılar ve hidayeti kabul etmeleri için her yöntemi denediler." 3) 

"Onlara kendi kavimlerinden olsun, diğer kavimlerden olsun pekçok 

peygamberler geldi." 
19. Yani, "Şayet Allah bizim bu dinimizi beğenmemiş olsaydı bize 

melekler gönderirdi. Sen de bizim gibi bir insan olduğuna göre, sırf 
söylediklerinden ötürü dinimizden vazgeçmeyiz." Kafirlerin "Biz si¬ 

zin gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz" şeklindeki ifadeleri, onların Ra- 
sulüllah'ın (s.a) Allah tarafından gönderildiğine inandıkları anlamı 
na gelmez. Bu. Firavun un Hz. Musa (a.s) hakkında kendi adamları¬ 
na "Size gönderilen bu elçiniz bir delidir” demesi gibi alayvari bir üs¬ 

luptur. İzah için bkz. Yasin an: 11. 
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20. "Uğursuz günler" İfadesi, o günlerde bir uğursuzluk olduğu ve 

bu yüzden de onlara azab geldiği anlamına gelmez. Şayet bu günler 

gerçekten uğursuz olsaydı. Ad kavmi dışındaki kavimlere de azabm 

gelmesi gerekirdi. Doğru anlamı. "Ad kavmine azab indiği günler, on¬ 

lar için uğursuzdu" şeklindedir. Bazı kimseler bu ayete dayanarak, 

günlerin uğurlu veya uğursuz olması ile ilgili birtakım sonuçlar çı¬ 

karmaya çalışıyorlar ki bu da doğru olmayan bir yaklaşımdır. 

Bu ayette. " ^ " ifadesi geçmektedir. Bu deyim hakkında 

dilbilimciler arasında ihtilaf vuku bulmuştur. Kimileri "yakıcı sı¬ 

cak". kimileri "dondurucu bir soğuk", kimileri de "estiğinde büyük 

bir gürültü çıkaran rüzgar” anlamına geldiğini söylemişleridr. Fakat 

hepsi de söz konusu rüzgarın çok şiddetli olduğu konusunda birleş¬ 
mişlerdir. 

Kur an ın çeşitli yerlerinde bu hususun aynntılan şu şekilde be¬ 

yan edilmiştir. 

"Allah onu yedi gece, sekiz gün ardı ardına onlann üstüne musal¬ 

lat etti. O kavmi orada, içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş gö¬ 

rürsün." (Hakka: 7) 

"Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, onu çürütüp kül gibi 

ediyordu" (Zariat: 42) 

"Nihayet onun geniş bir bulut halinde vadilere doğru geldiğini gö¬ 

rünce: "Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır, o, 

sizin gelmesini istediğiniz şey, içinde acı azab bulunan bir rüzgardır. 

Rabbinin emriyle herşeyi yıkar mahveder. Derken onlar o hale geldi¬ 

ler ki evlerinden bir şey görünmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu 

böyle cezalandınnz." (Ahkaf: 45-25) 

21. Bu azab onlann büyüklenmeleri sonucunda gelmişti. Çünkü 

onlar kendilerinin çok kuvvetli olduklan zannıyla hakdan yüz çeviri¬ 

yorlardı. Böylece Allah’m azabı onlann büyük bir kısmını helak ede¬ 

rek. kurduklan medeniyeti ortadan kaldırmış ve geride kalaıllannı 

da rezilliğe sürükleyerek, daha önce zulmettikleri kavimler önünde 

zelil etmişti. Ad kavmi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. A’raf an: 51-53, 

Hud an: 54-66. Müminun: 34-37. Şuara an: 88-94, Ankebut an: 

65 

22. Semud kavmi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. A'raf an: 57-59, 

Hud an: 69-74. Hicr an: 42-46, Isra an: 68, Şuara an: 95-106, Nemi 

an: 58-66. 
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19 Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün işte 

onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar."23 24 

20 Sonunda oraya geldikleri zaman, onların işitme, görme (duyulan) 

ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir.25 

21 Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" 

Dediler ki: "Her şeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu.26 

Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülmektesiniz." 

22 "Siz, işitme, görme (duyulannız) ve derileriniz aleyhinizde şahit¬ 

lik eder diye sakınıp-korunmuyordunuz. Aksine, yapmakta olduklan- 

nızın birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz." 

23 "İşte bu sizin zanmnız; Rabbiniz hakkında beslediğiniz-zannmız, 

sizi bir yıkıma uğrattı,27 böylelikle hüsrana uğrayanlar olarak sabahladı¬ 
nız." 
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AÇIKLAMA 

23. Burada, gerçekten ateşe sürülecekleri değil, Allah'ın huzuruna 
hesap vermek için götürülecekleri kastolunmaktadır. Ancak, zaten 
sonunda cehenneme gideceklerinden, böyle bir ifade kullanılmış¬ 

tır. 

24. Yani, önce bir nesil daha sonra başka bir nesil hesaba çekilme¬ 
yecek, bilakis bütün nesillerin hesabı birarada görülecektir. Çünkü 
bir şahsm veya bir neslin bıraktığı etkiler onlann ölümüyle sona er¬ 
mez. Aksine ölümden sonra da devam ederek nesiller boyu iz bırakır. 
Bu yüzden karar vermek için, birbirlerine şahitlik etsinler diye, tüm 
nesiller bir araya getirileceklerdir. İzah için bkz. A raf an: 30 

25. Bir hadiste bu husus şöyle izah edilmiştir: "Bir suçlu kıyamet 
gününde yaptıklarını inkar ettiğinde, Allah onun uzuvlarına emir 
verecek ve onlar onun yaptıklarına karşı şahitlik edecekler." Bu ha¬ 
disi Enes, Ebu Musa el-Eşaıi. Ebu Said el-Hudri ve îbn Abbas riva¬ 

yet etmişlerdir. (Müslim, Nesei, Ibn Cerir, Ibn Ebi Hatim, Bezzar.) 

Ayrıca izah için bkz. Yasin an: 55. 

Bu ayet ile birlikte daha birçok ayet ahiretin yalnız ruhani bir 
âlem olmadığını ispatlamaktadır. Yani insanlar aynı ruh ve beden ile 

diriltilecekler ve dünyada iken nasıl bir bedene sahip iseler, en kü¬ 
çük ayrıntısına kadar orada da aynı bedene sahip olacaklardır. Çün¬ 

kü, işledikleri suçlan aynen aktarabilmeleri için aynı uzuvlann ol¬ 
ması gerektiği aşikardır. Bu konuda kesin deliller için bkz. îsra: 49- 
51 ve 98, Müminun: 35-38 ve 82-83, Nur: 24, Secde : 10. Yasin: 65, 

78. 79. Saffat: 16-18, Vakıa: 47-50, Naziat: 10-14. 

26. Bundan, insanın sadece azalarının değil, herşeyin onun yap- 

tıklanna şahitlik edeceği anlaşılmaktadır. Aynı husus Zilzal Sure¬ 
sinde şöyle açıklanmıştır. 'Ter içindekileri çıkardığı ve insan, "Ona 
ne oluyor" dediği zaman, işte o gün yer haberlerini söyler. Çünkü 

Rabbin ona vahyetmiştir" Yani insanoğlu onun üstünde ne yapmış¬ 

sa anlatır. Çünkü Allah ona böyle emretmiştir. 

27. Hz. Haşan Basri bu hususu çok güzel bir biçimde izah etmiştir. 

"İnsan Allah ı nasıl tasavvur ederse, amellerini de o tasavvura göre 
ayarlar. Bir mü min, Rabbi hakkında doğru bir tasavvura sahipse 
amelleri de doğru olur. Kafir, münafık, fasık ve zalim kimselerin 
amelleri yanlıştır. Çünkü onların Rableri hakkındaki tasavvurları 

da yanlıştır." Aynı hususu Hz. Peygamber (s.a) gayet öz ve veciz bir 
biçimde şöyle anlatmıştır. "Rabbin, kulum beni nasıl tasavvur eder¬ 

se, ben öyleyim" der". (Buhari, Müslim) 
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24 Şimdi eğer sabredebilirlerse, artık onlar için konaklama yeri ateş¬ 

tir. Ve eğer onlar hoşnut olma (dünyatya dönmek isterlerse, artık onlar 

hoşnut olacaklardan değildirler.28 

25 Biz onlara birtakım yakın-kimseleri 'kabuk gibi üzerlerine kaplat¬ 

tık', onlar da, önlerinde ve arkalarında olanlan kendilerine süslü göster¬ 

diler.29 Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip-geçmiş üm¬ 

metlerde (yürürlükte tutulan azab) sözü onlann üzerine hak oldu. Çün¬ 

kü onlar, hüsrana uğrayanlardı. 

26 İnkâr edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve oık-«ı (oku¬ 

nurken) yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz."30 

27 Artık gerçekten o inkâr edenlere şiddetli bir azap taddıracağız ve 

onlan yapmakta olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 

28 Bu, Allah'ın düşmanlarının cezası olan ateştir. Bizim ayetlerimizi 

inkâr etmeleri dolayısıyla bir ceza olarak, orada onlar için ebedilik yurdu 

vardır. 
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AÇIKLAMA 

28. Bu ifade şu anlamlara gelebilir: "Onlar dünyaya geri dönmeyi 

isteyecekler ama dönemeyeceklerdir." veya "Ccehennemden kaç¬ 

mak isteyecekler ama kaçamayacaklardır.'" ya da "Tevbe etmek iste¬ 

yecekler ama tevbeleri kabul edilmeyecektir.'" 

29. Kötü insanlara iyi arkadaşlar nasib etmemek Allah'ın bir sün¬ 

netidir. Allah kötü bir insana, ancak kendisi gibi bir arkadaş nasib 

eder ve o dalâlete ne kadar batarsa, o derece kötü arkadaşlar edinir. 

Hatta şeytanlar onun müşaviri ve dostu olurlar. Bazı kimseler "Filan 

şahıs aslında iyidir, fakat onu kötü arkadaşları yoldan çıkardı" der¬ 

ler. Böyle bir düşünce doğru değildir. Çünkü her insan kendisi gibi 

bir arkadaş seçer. Kötü bir insan iyi biriyle arkadaş olsa da, bu arka¬ 

daşlık fazla uzun sürmez. Zira, pislik nasıl sineği çekerse kötü kim¬ 

seler de ancak kötülükleri yanlarına çekerler. 

Onlann bu kötü arkadaşlarının kendilerine geçmişi ve geleceği 

parlak gösterdikleri buyurulmaktadır. Yani onlara, "Sizin geçmişi¬ 

niz gibi geleceğiniz de parlak olacaktır" dediler. Artık onlan öyle bir 

hale sokarlar ki, kötülüğe ne kadar batarlarsa batsınlar, bunu far- 

kedemezler. Onlara kötü arkadaşları ve şeytanlar, " Sizi eleştirenler 

akılsızlann tâ kendileridir. Sizin yaptıklarınız doğrudur ve kim yük¬ 

sek yerlere gelmişse, sizin yaptıklarınızı yaparak gelmiştir. Öbür 

dünya, ahiret vs. bunların hiçbiri yoktur. Hem bazı ahmakların ka¬ 

bul ettiği gibi cennetin olduğunu farzetsek bile, Allah size bu dünya¬ 

da nasıl nimetler veriyorsa, cennette de size ikram eder. Cehenneme 

gelince, bu dünyada nimetlerden mahrum olanlar, ahirette de ce¬ 

hennemde olacaktır." derler. 

30. Rasulüllah (s.a) konuşmaya başladığında, kimse onun sesini 

duymasın diye gürültü yapmak kafirlerin bir taktiğiydi. Onlar, 

Kuranın etkili bir kelam olduğunu, onu tebliğ eden kimsenin de yü¬ 

ce bir kişiliğe ve etkileyici bir hitabet yeteneğine sahip bulunduğu¬ 

nu, dolayısıyla dinleyenlerin muhakkak surette onun tesiri altına gi¬ 

receğini biliyorlardı. Bunu önlemek için, Hz. Muhammedin (s.a) 

söylediklerini dinlememek ve başkalarının da dinlemesini engelle¬ 

mek için karar almışlardı. Bu yüzden Rasulüllah (s.a) tebliğ etmeye 

başladığı zaman, gürültü çıkarıyor ve anlamsız seslerle onun mesa¬ 

jını örtmeye çalışıyorlardı. Böyle bir metod sayesinde Allah'ın gön¬ 

derdiği yüce Peygamber in davetini önlemeyi umuyorlardı. 
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29 Küfretmekte olanlar dediler ki: "Rabbimiz, cinlerden ve insanlar¬ 

dan bizi saptırmış olanları bize göster, onları ayaklarımızın altına ala¬ 
lım, en aşağılarda bulunanlardan olsunlar."31 

30 Şüphesiz: Onlar32 "Bizim Rabbimiz Allah’tır" deyip sonra da dos¬ 
doğru bir istikamet tutturanlar33 (yok mu); onların üzerine melekler 
iner34 (ve der ki;) "Korkmayın ve hüzne kapılmayın, size va'd olunan cen¬ 
netle sevinin."35 

AÇIKLAMA 

31. Yani, onlar dünyada, liderlerinin, rehberlerinin ve kendilerini 
saptıran şeytanların işaretlerine göre hareket ediyorlardı. Kıyamet 
günü ellerine geçirebildikleri takdirde, kendilerinin cehenneme yu¬ 
varlanmalarına sebeb oldukları için onlan ayaklarının altına almak 
isteyeceklerdir. 

32. Kafirleri, hakka karşı gösterdikleri inadın sonucuyla uyardık¬ 
tan sonra Allah, hitabını Hz. Peygambere (s.a) ve mü'minlere yönel¬ 
tiyor. 

33. Yani onlar, "Rabbimiz Allah'tır ", demekle kalmayıp, O'na ortak 
koşmamışlar, tevhidi kabul ettikten sonra da hiçbir akideye iltifat 
etmeyerek, başka şeyleri tevhid akidesine karıştırmamış ve böylece 
hayatlannı tevhide göre düzenlemişlerdir. 

Tevhid üzerinde sebat edenler (istekâmû) ifadesini Hz. Peygamber 
(s.a) ve sahabeler şöyle açıklamışlardır. 

Hz. Enes (r.a) Rasulüllah’tan şöyle bir rivayette bulunmuştur: 
"insanlar içinde öyleleri vardır ki Allah ı '"Rab” kabul ettikten sonra 
bile O na ortak koşarlar. Sebat edenler, ancak tevhid üzerinde son 
nefeslerine kadar direnenlerdir." (Ibn Cerir, Nesei, Ibn Ebi Hatim) 

Hz. Ebu Bekir Sıddık, sebat eden kimseyi, "Allah’a ortak koşma¬ 
yan ve hiçbir sahte ilaha iltifat etmeyen kimse" olarak izah etmiştir. 
(Ibn Cerir) 

Hz. Ömer bir gün mezkur ayeti mimberde okuduktan sonra şöyle 
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buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki sebat eden kimseler, Allah'a 
itaatlerinde sadık olan ve tilkiler gibi bir oraya bir buraya dönmeyen¬ 
lerdir." (İbn Cerir) 

Hz. Osman, "sebat etmek, kişinin amellerini Allah rızası için hali¬ 
sane bir şekilde yapmasıdır” diye buyurmuştur. (Keşşaf) 

Hz. Ali ise, sebat üzerinde olmayı, "Allah'ın emirlerini yerine getir¬ 
mek"' şeklinde izah etmiştir. (Keşşaf) 

34. "Meleklerin inişi"nin mutlak surette müminlerin onlan görüp 
işitebileceği şekilde olması gerekmez. Elbette, Allah'ın bir kuluna 
açık surette melekler göndermesi mümkündür. Fakat genellikle, 
müminler İslâm düşmanlarından eziyet ve işkence gördükleri za¬ 
man Allah melekleri indirir. Müminlerin onlan görmemeleri doğal¬ 
dır. Çünkü melekler, doğrudan doğruya kulağa, ve gözlere değil, 
kalblere nüfuz etmek suretiyle güven ve huzur telkin ederler. Bazı 
müfessirler bu hususu, sadece ölüm, berzah alemi ve mahşer mey¬ 
danına mahsus olmak şeklinde mütalâ etmişlerdir. Ancak bu ayetin 
niçin nazil olduğunu, siyak ve sibakı içerisinde düşünecek olursak 
ayetin, Allah'ın dinini yüceltmek için, canlarıyla, mallarıyla müca¬ 
dele eden müslümanlar hakkında indiğini açıkça anlara. Melekler, 
onlan teskin etmek ve onlara "Sizler çaresiz ve yalnız değilsiniz" diye¬ 
rek cesaret vermek için indirilmişlerdi. Elbette melekler onlan ölüm 
anında, berzah aleminde ve mahşer meydanında da karşılayacak ve 
cennete kadar taşıyacaklardır. Ancak bu, sadece öbür dünyaya 
mahsus değildir. Çünkü melekler, bu dünyada da inerler. Siyak ve 
sibaktan, Hak ve Batıl mücadelesinde, kafirlerin yanında nasıl şey¬ 
tanlar bulunuyorsa, müminlerin yanında da meleklerin bulunduğu 
çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Bir tarafta kafirlerin kendilerine, 
amellerini güzel gösteren ve "Yaptıklarınız doğrudur, üstünlüğü siz¬ 
ler elde edeceksiniz, dolayısıyla zulüm yapmanız, liderliği ele geçire¬ 
bilmeniz için gereklidir" diyen şeytan ve dostlan: diğer tarafta ise, 
müminlere mesaj getiren melekler. Burada sözkonusu edilen mesaj 
bir sonraki ayette zikredilmiştir. 

35. Bu, Allah'tan müminlere, dünyadan ahirete kadar her safha 
boyunca, emniyet içinde olduklannı bildiren bir mesajdır. İslâm için 
mücadele edenlere. "Bu dünyada kafirler ne kadar güçlü olurlarsa 
olsunlar korkmayın ve Hak adına ne kadar büyük zahmetlere ve 
mahrumiyetlere katlanırsanız katlanın üzülmeyin. Çünkü sîzleri is¬ 
tikbalde öyle büyük nimetler beklemektedir ki, dünyadaki nimetler 
onların yanında bir hiç mesabesindedir," denilmektedir. Meleklerin 
aynı kelimeleri bir müslümana ölüm anında söylemesi şu anlama 
gelir: “Gittiğin yerde korkacağın hiçbir şey yoktur. Çünkü cennet se¬ 
ni beklemektedir. Dünyada bıra’-'tığın dostlarına •‘■zülm°n« gerek 
yok, zira burada bizler sana dost ve arkadaş olacağız." Yine aynı söz¬ 
ler berzah aleminde ve mahşer meydanında şöyle anlaşılabilir. 
"Dünyada çektiğiniz gam ve keder artık bnti. Burac a sizler için hep 
rahatlık vardır. Ahrette sizlere hiçbir surette korku ve zahmet yok¬ 
tur. Biz size, va d edile.ı cenneti gireceğinizi müjdeliyoruz." 
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31 "Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda ne¬ 
fislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de 
sîzindir." 

32 "Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma ola¬ 
rak." 

33 Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslü- 
manlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?36 

34 İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülü¬ 
ğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık 
bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.37 

35 Buna da, sabredenlerden başkası kavuştum lamaz.38 Ve buna, bü¬ 
yük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz.39 

AÇIKLAMA 

36. Müminlere cesaret verildikten ve cennet müjdelendikten son¬ 
ra İslâm üzerinde sebat göstermeleri için teşvik ve tavsiyede de bulu- 
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nulmuştur. Onlara bir önceki ayette, İslâm’ı kabul ettikten sonra se¬ 
bat göstermenin başlı başına salih bir amel olduğu ve bu yüzden me¬ 
leklerin dostluğuna ve cennete hak kazandıkları bildirilmişti. Bura¬ 
da ise. bundan daha üst bir derece olduğu buyuruluyor. O derece, 
salih amel işleyen bir kimsenin, başkalarına tebliğ yapması, şiddetli 
tehlikeler karşısında bile, müslüman olduğunu açıklamaktan çe¬ 
kinmemesi ve musibetlerin gelip gelmediğine bakmadan, Islâm üze¬ 
rine sebat göstermesidir. 

Bu ilahi tavsiyeyi yeterince kavrayabilmek için, ayetin nazil oldu¬ 
ğu zamanı gözönüne getirmek gerekir. O dönemlerde bir şahıs müs¬ 
lüman olduğunu ilan ettiğinde, adeta kendisin- her an parçalayabi¬ 
lecek vahşi hayvanlarla dolu bir ormanda pM hissediyordu. Hele bu 

şahıs daha da ileri giderek İslâm'ı tebli^ etmeye kalkıştığı takdirde 
"Gelin vahşiliğinizi isnat edin" dercesine bu hayvanlara davetiye çı¬ 
karmış olurdu. İşte böyle bir du.'um muvacehesinde, "Bir kimsenin 

bu şartlar altında İslâm'ı kabul etmesinin ve sebat göstermesinin sa¬ 
lih amel olduğu" buyuruldu. Ayrıca bir şahıs, müslüman olduğunu 
ilan ettikten sonra, başkalarını da İslâm'a çağırır, Allah'a tevekkül ve 

ibadet eder ve başkaları, yaşadığı hayat hakkında birşey söyleme¬ 
sin, dolayısıyla da İslâm'a bir leke gelmesin diye amellerine titizlikle 
önem verirse, bu, o müslümanın vardığı en üst derecedir. 

37. Bu ayeti anlayabilmek için, Mekke'deki o atmosferi iyice tasav¬ 
vur etmek gerekir. Allah, elçisine ve onun vasıtasıyla mü minlere 
sözkonusu tavsiyeleri yaptığında mevcut durum şu şekilde idi: 
İslâm düşmanlan, Hz. Peygambere (s.a) ve müslümanlara karşı her 
türlü şiddete başvuruyor ve İnsanî, ahlâkî ve vicdanî tüm kural ve sı¬ 
nırlan bir yana iterek zulmediyorlardı. Aynca Hz. Peygamber i (s.a) 

ve müslümanlan mağlup edebilmek için, her türlü yalan, iftira ve hi¬ 
leyi kullanıyorlardı. Bir ordu gibi çullanarak, müslümanlann kalb- 
lerinde şüphe meydana getirmek için her yola başvuruyor ve onlara 

türlü eziyetleri reva görüyorlardı. Sırf çaresiz kaldıkları için müslü¬ 
man bir grup teşekkül ettirmişlerdi. Tebliğ etmenin tüm yollannın 
kapandığı böylesüıe zor ve müşkil bir durumda Allah, elçisine çözüm 
olarak şu tavsiyelerde bulunmuştur. 

a) "İyilik ve kötülük bir olmaz." Yani kötülük şimdi size çok güçlü 
gözüküyor ve sizler de kendinizi çok zayıf hissediyorsunuz fakat, kö¬ 

tülüğün tabiatı icabı zayıf ve çökmeye mahkum olduğunu bilmelisi¬ 
niz. Çünkü insan, fıtratı icabı, kötülüğü sevmez ve ondan nefret 

eder. Kötülüğe sadece hizmet edenler değil, bayraktarlığını yapan¬ 
lar bile, haksız olduklarını ve sizlere zulmettiklerini bilmektedirler 

ama inatlarından ve çıkarları söz konusu olduğundan, sizlere karşı 
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ısrarla direnmektedirler. Bu davranışları, onlan sadece başkaları¬ 
nın gözlerinde değil, bizzat kendi gözlerinde dahi küçültmektedir. 
Aynca onların kalbinde, “İslâm zayıf ve güçsüz olmasma rağmen ya¬ 
yılmaya devam ediyor ve bir gün mutlaka galip gelecektir" şeklinde 
sürekli bir korku vardır. Gerçekten de iyilik ve doğruluk, "kalpleri 
fetheden" kendi başına bir güçtür. İyilik ve kötülük açık bir surette 

savaşa giriştiğinde ve her ikisi de tüm yanlarıyla ortaya çıktığında, 

ancak çok az insan iyiliği takdir etmeyerek, kötülükten nefret et¬ 
mez. 

b) "Kötülüğe iyilikle, hatta daha fazlasıyla cevap verin" Yani size kö¬ 
tülük yapan bir kimseyi affetmeniz bir iyiliktir. Fakat size kötülük 
yapan bir kimseye, karşılık verme imkanı bulmanıza rağmen, iyilik 

yapmanız ise, bir ihsandır. 
Bu davranışınızın sonucunda, size en aşın kötülüğü yapan kim¬ 

seler bile sizinle dost oluverirler. Çünkü bu, insanın fıtratmda var¬ 

dır. Size söven birine cevap vermediğinizde iyilik yapmış olursunuz 
ama dua ederseniz şayet, en kötü insan dahi utanır ve ağzmı kapa¬ 
tır. Size zarar vermek isteyen birine karşı sabırlı davranırsanız, o da¬ 

ha da cesaret alarak küstahlağını artıracaktır. Ama o şahıs bir tehli¬ 
ke ile karşı karşıya kaldığında, onu kurtanrsanız, muhakkak suret¬ 
te sizin esiriniz olur. Çünkü hiçbir kötülük, iyiliğin karşısında tutu¬ 
namaz. Ancak bu davranışınızdan dolayı, herkes sizin can dostunuz 
olacak diye genel bir kaide de yoktur. Çünkü dünyada öyle habis in¬ 
sanlar vardır ki siz ne kadar iyilik yaparsanız yapın, bir akrep gibi si¬ 
zi sokmaktan vazgeçmezler. Lâkin bu tür habis insanlar istisna ola¬ 
rak kabul edilmelidir. 

38. Gerçi bu şekilde davranmak çok tehlikelidir ve tatbik etmek de 

o derece güçtür. Dolayısıyla insanın küçük bir azme, sınırsız bir sab¬ 
ra ve nefsi üzerinde güçlü bir hakimiyete sahip olması gerekir. Geçici 
olmak kaydıyla bir kimse kötülüğe karşı iyilikle cevap verir ama hiç¬ 

bir ahlâkî sınır tanımayan hile ve desiseden çekinmeyen, aynı za¬ 
manda iktidar sarhoşluğu içinde olan kötülüğe karşı, yıllarca iyilikle 
cevap vermesi ve sabırlı davranması mümkün değildir. Bu işi ancak 
hakkın muzaffer olması uğruna soğukkanlı davranan, nefsini kesin 
bir hakimiyetle akıl ve şuurunun altına almış ve içinde hiçbir kötü¬ 
lüğün nüfuz edemeyeceği derecede iyiliğin kök saldığı bir ruha sahip 
olan kişi başarabilir. 

39. Böylesine önemli özellikleri, ancak yüksek meziyetlere haiz 
olan insanların taşıması fıtratın bir kanunudur. Bu özelliklere haiz 
olan kimseleri, hiçbir şey hedefine ulaşmaktan alıkoyamaz. Düşük 
seviyeli ve hilekar insanların, onlan yenilgiye uğratabilmeleri müm¬ 
kün değildir. 



Cüz : 24 TEFHİMU'L KUR'AN 195 

36 Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a 

sığın.40 Çünkü O, işitendir, bilendir?41 
37 Allah'ın ayetlerindendir42 gece, gündüz, güneş ve ay.43 Siz güneşe 

de, aya da secde etmeyin. Allah'a secde edin, ki bunlan kendisi yaratmış¬ 
tır. Eğer O’na ibadet edecekseniz.44 

38 Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa,45 Rabbinin katında bulunan¬ 
lar, O’nu gece ve gündüz teşbih ederler ve onlar bıkkınlık duymaz¬ 
lar.46 

AÇIKLAMA 

40. Hak ve Batıl mücadeleye giriştiği zaman, mü minler kötülüğe 
karşı iyilikle cevap verirler. Böyle bir durumda şeytan kahrolur. 

Çünkü şeytan, mü minler ve özellikle liderleri durumunda olanlar 
bir yanlış davranışta bulunsa da, haklarında delil olarak kullansam, 
diye düşünür. Böylelikle "Hata bir tarafta değil her iki tarafta da va:." 

"Gerçi bir tarafta alçaklık edenler var ama mü minler de pek yüce 
ahlâka sahip değiller. Çünkü şu yanlış hme^eti de onlar yapmıştır," 
gibi ithamlarda bulunabileceklerdi. Genellikle halk ince eleyen sık 
dokuyan bir yargıyla hareket etmez. Dolayısıyla mü minler büyük 
bir haksızlığa karşı, biraz ölçüsüz cevap verseler dahi, şeytan. 
Hakk ın karşısında önemli bir propaganda malzemesi edinn'ş olur. 

Ancak müminler zulme göğüs gerer, ona karşı şeref, doğruluk ve 
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dürüstlüklerini korumayı başarabilirlerse, işte o zaman halk onla¬ 
rın bu davranışlarının etkisi altında kalır. Fakat kendilerinden ölçü¬ 
süz bir davranış sadır olduğu takdirde, büyük bir zulme karşılık ver¬ 

miş olsalar bile, halkın gözünde her iki grup da eşit mütalâe edilir, ve 
gözden düşerler. Bunun yanısıra kafirler de müslümanlann bir söv¬ 
mesine karşın, bin kez sövmek için bahane elde etmiş olurlar. Bu ne¬ 

denlerden ötürü mü minler "Şeytanın tuzağına düşmeyin" ^eklinde 
uyarılmıştır. Çünkü o sizleri, "Bu haksızlığı kabul etmeyin, ve siz de 
aynı şekilde karşılık verin. Şayet böyle yapmazsanız sizlere korkak 

derler ve dolayısıyla itibarınız sarsılır" diye kışkırtır. İşte böylesine 

kızgın ve öfkeli olduğunuz hallerde, bu sözlerin şeytanın bir kışkırt¬ 
ması olduğunu anlamalısınız. O sizi, belki yanlış bir davranışta bu¬ 
lunursunuz diye kışkırtmaktadır. Sakın onun kışkırtmalarına uy¬ 
mayın ve uymayınca da "Nefsimize hakim olduk" şeklinde bir zanna 

kapılmayın. Böyle davranmaktan Allah a sığınm. O Allah ki, size yar¬ 
dım etti ve şefkati ve rahmeti dolayısıyla yanılgıya düşmekten kurtu- 
labildiniz. 

Bu hususun en güzel tefsiri, Müsned-i Ahmed'de Ebu Hurey- 

re'den rivayet edilen bir hadistir: "Bir gün bir şahıs, Rasulüllah'ın da 
(s.a) içinde bulunduğu meclise geldi ve Hz. Ebu Bekir’e sürekli söv¬ 
meye başladı. Hz. Ebu Bekir (r.a) sürekli dinliyor ve cevap vermiyor¬ 
du. Bu esnada Rasulüllah da tebessüm ediyordu. Fakat sonunda 
Hz. Ebu Bekir’in (r.a) sabn taşarak sert bir karşılık verince, Rasulül- 
lah'ın çehresi hemen değişiverdi ve kalkarak oradan ayrıldı. Bunun 

üzerine Hz. Ebu Bekir (r.a) Rasulullah'ı takip ederek, ona yolda "Ni¬ 
çin o bana söverken sessiz durup, tebessüm ediyordunuz da, ben 
ona karşılık verince kızdınız?" diye sordu. Rasulullah şöyle cevap 

verdi: "Sen, sessiz durduğun sürece bir melek senin yerine ona ce¬ 
vap veriyordu. Fakat sen ağzını açtığında, yanına şeytan geldi. Ben¬ 
se şeytanın olduğu yerde bulunmam." 

41. Mü minlerin kalbleri, düşmanların gösterdiği şiddet karşısın¬ 
da. "Allah’ın hiçbir şeyden habersiz olmadığı" inancıyla sükunet bu¬ 
lur. "O, bizim yaptıklarımızdan da düşmanlarımızın yaptıklarından 
da haberdardır. Her iki tarafın da nasıl davrandığım iyi bilmektedir." 
İşte mü minler bu idrak içinde, kendilerinin ve düşmanlarının amel¬ 
lerini Allah'a havale ederler. 

Rasulüllah’a (s.a) ve mü minlere, dinin tebliği ve insanların İslah 
olmasıyla ilgili hikmet hakkında, bununla birlikte beşinci kez ders 
verilmektedir. Daha önceki dört ders hakkında izah için bkz. A'raf 
an: 149-153, Nahl an: 122-123, Müminun an: 89-90, Ankebut an: 
81-82 
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42. Şimdi hitab halka çevrilerek, hakikat onlara birkaç cümle ile 
anlatılıyor. 

43. Yani, tüm bunlar Allah ın birliğine delillerdir ve sizler onlara 

ibadet edesiniz diye Allah onların içinde tecelli etmemiştir. Allah on- 
lan yaratmıştır ve onlar Allah'ın sadece birer mahlukudur. Şayet siz¬ 
ler, O nun yarattığı bu ayetleri düşünecek olursanız, Hz. Peygam¬ 

berin (s.a) tebliğ ettiği tevhidi mesajın gerçekliğini idrak edebilirsi¬ 
niz. Burada güneş, ay, gece ve gündüz zikredilmek suretiyle, işte bu 
gerçekliğe dikkat çekilmiştir. Güneşin batması, ayın doğması, gün- 

düzleyin güneşin doğup ayın batması, tüm bunların hepsi, Allah ın 
koyduğu bir nizama bağlı olduklarım göstermektedir. Yine salt ken¬ 
di başına bu hakikat, onlann Allah'ın mahlukatı olduklarını ispatla¬ 
maktadır. 

44. İçinde bulundukları şirki, mantık ve felsefe yoluyla meşrulaş¬ 
tırmaya çalışan bazı müşriklere bir cevaptır bu. Onlar, "Biz Allah tan 

başkasına tapmayız. Başkalarına secde etmek sadece bir vesiledir. 
Biz onlara secde ediyorsak da, aslında Allah'a secde etmiş oluyoruz" 
derler. Buna karşın onlara şöyle bir cevap veriliyor: "Gerçekten Al¬ 

lah'a ibadet ediyorsanız, niçin bu vasıtalara gerek duyuyor ve doğ¬ 
rudan doğruya Allah'a ibadet etmiyorsunuz?" 

45. Burada, "Bu cahiller, tekebbürleri dolayısıyla, sana tabi olur¬ 
larsa küçüleceklerini sanıyorlar ve bu yüzden cahilliklerinde ısrar 
ediyorlar," denmek isteniyor. 

46. Yani, tüm kainat nizamı, Allah "m emri altında bulunan melek¬ 

ler tarafından idare olunmaktadır ve bu, Allah'ın birliğinin bir gös¬ 
tergesidir. Melekler, Allah'ın hükümranlığına hiç kimsenin ortak 
olamayacağını ve tek ma budun O olduğunu ispat etmektedirler. 

Buna dayalı olarak kainatı ve onun içinde bulunan herşeyi yarata¬ 
nın sadece Allah olduğu ispatlanmıştır. Dolayısıyla bu gerçeği anla¬ 
mamakta ısrar eden bazı ahmaklarla hâlâ uğraşmaya değmez. 

Bu makama secde edilmesi gerektiğinde ittifak hasıl olmuştur. 
Ancak müfessirler, hangi ayet üzerinde secde edileceği hakkında ay¬ 
rılığa düşmüşlerdir. Hz. Ali (r.a) ve Ibn Mes'ud (r.a) "Eğer O na kulluk 
ediyorsanız" ifadesi geçtiğinde secde edilmesi gerektiğini öne sür¬ 
mektedir. İmam Malik de aynı görüşü benimsemiştir. Ve İmam Şa¬ 
fii'den de bu hususu teyid eden bir rivayet nakledilmiştir. Ibn Abbas, 

Ibn Ömer, Said b. Müseyyeb, Mesruk, Katade, Haşan Basri, Ebu Ab- 
durrahman Es-Sülemi, Ibn Şirin, İbrahim Nehai ve daha birçok kim¬ 
se, "Onlar hiç usanmazlar" ifadesi tilavet edildiği esnada secde edil¬ 

mesi kanaatine sahiptirleı\lmam Ebu Hanife ve Şafıiler de bu görüş¬ 
tedirler. 
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39 O'nun ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huşû için¬ 
de (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. Ama biz onun 
üzerine suyu indirdiğimiz zaman, deprenir ve kabarır. Şüphesiz onu di¬ 
rilten, ölüleri de elbette dirilticidir.47 Çünkü O, her şeye güç yetiren- 
dir. 

40 Onlar48 Bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar,49 bize 
gizli kalmazlar.50 Öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır yoksa 
kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğinizi yapın. Çünkü O, yap¬ 
makta olduklarınızı gerçekten görendir. 

41 Şüphesiz, kendilerine zikir gelince ona (karşı) küfre sapanlar (ate¬ 
şin içine bırakılırlar); oysa o, aziz (şerefli yüksek, üstün) bir Kitaptır.51 

42 Batıl, ona önünden de ardından da gelemez.52 (Çünkü Kur’an,) Hü¬ 

küm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir. 
43 Sana söylenen şeyler, senden önceki peygamberlere söylenenden 

başkası değildir. Şüphesiz senin Rabbin, hem elbette mağfiret sahibi¬ 
dir,53 hem de acı bir azab sahibidir. 
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AÇIKLAMA 

47. izah için bkz. Nahl an: 53, Hacc an: 8-9, Rum an: 28, Fatır an: 

19. 
48. Halka, Rasulullah’ın tebliğ ettiği tevhid ve ahiret akidesinin bir 

gerçek olduğu, bir mantığa dayandığı ve tüm kainat varlığının bu 
akidenin hakkaniyetine şahadet ettiği anlatıldıktan sonra, hitap, 
Rasulullah'a (s.a) inat ve ısrarla karşı koyanlara çevrilmiştir. 

49. Burada "yulhidûne fi âyâtinâ" (ayetlerimiz hakkında ilhad 
edenler) ifadesi geçmektedir. "ilhad", inhiraf etmek, doğru yoldan 
sapmak ve sapıklığa düşmek anlamlarına gelir. Allah'ın ayetleri ko¬ 
nusunda ilhad etmek ise, ayetlerin salih anlamlarını terk ederek, 

ayetlerin gerçek anlamlarıyla hiçbir ilgisi olmayan manalar çıkar¬ 
mak demektir. Böyle kimseler, sadece kendileri yoldan çıkmakla 
kalmayıp, başkalarını da sapıklığa düşürürler. Nitekim Mekkeli 
müşriklerin taktiklerinden biri de, Rasulullahtan ayetleri dinledik¬ 
ten hemen sonra, ayetleri siyak ve sibak içerisindeki anlam örgü¬ 
sünden çıkarmak ve tahrif etmek, yanlış yorumlamak suretiyle baş¬ 

kalarını saptırmaktı. 
50. "O, yaptıklarınızı görmektedir'1 ifadesi çok şiddetli bir tehdit ta¬ 

şımaktadır. Yani bu ifadenin içinde, "Onlar, Allah'tan kurtulamaya¬ 

caklardır" anlamı saklıdır. 
51. Yani, kafirlerin, kurdukları tuzaklar sayesinde Rasulullah'ı 

(s.a) yenilgiye uğratmaları mümkün değildir. Çünkü o, sadakat ve 
hakka dayanmaktadır. Aynca onun ardında Allah'ın kuvvet ve kud¬ 

reti vardır. Yine bunun yanısıra bu vahyi aktaran kimse, hiçbir ya¬ 
lan, iftira ve hilenin başarı kazanamayacağı derecede yüksek mezi¬ 

yetlere sahiptir. 
52. Yani, sizler, Kur an ı, ona doğrudan ve dolaylı olarak saldırmak 

suretiyle yenilgiye uğratmak istiyorsunuz. Ama bunu başaramaya¬ 
caksınız. Çünkü Kur an bir hakikattir ve sizler onun açıkladıklarını 
nakzedici hiçbtrşey öne süremezsiniz, Kur an, insanlara akidevî, 
ahlâkî, medenî veya siyasî, ekonomik, hangi konuda olursa olsun 

bir hususu beyan etmiş ise o, mutlak surette doğrudur. İster tecrü¬ 
beyle, ister müşahede ile, hangi yöntemle ölçmeye çalışırsanız çalı¬ 
şın aksini ispat edemezsiniz. Aynca bu ayet, "Muhaliflerin gizli ve 

açık hiçbir hilesinin işlerine yaramayacağı ve onların tüm düşmanlı¬ 
ğına rağmen Islâm'ın yayılacağı" anlamına da gelebilir. 

53. Yani, gönderdiği peygamberi yalanlamalanna ve ona eziyet et¬ 
melerine rağmen, Allah'ın onlara, yıllarca mühlet tammış olması bi¬ 

le O nun Halim ve Gafur olduğunun bir delilidir. 
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44 Eğer biz onu A'cemi (Arapça olmayan bir dilde) olan Kur'an kılsay- 
dık, herhalde derlerdi ki: "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap 
olana, A'cemi (Arapça olmayan bir dil) mi?" De ki: "O, iman edenler için 
bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklannda bir ağırlık 
vardır ve o (Kur'an), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak 
bir yerden seslenilir."00 

45 Andolsun, biz Musa'ya kitabı verdik, fakat onda anlaşmazlığa dü¬ 
şüldü.56 Eğer senin Rabbinden (daha önce) bir söz geçmiş (verilmiş) ol¬ 
masaydı, mutlaka aralarında hüküm verilmiş (iş bitirilmiş)ti.°7 Gerçek¬ 
ten onlar, bundan yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler.58 

AÇIKLAMA 

54. Bu, onlann inatlarının başka bir örneğidir. Yani kafirler Hz. 
Peygamber e (s.a) "Arapça senin ana dilin olduğuna göre, Arapça bir¬ 
takım sözler sarfetmen. bizlerin onu Allah'ın indirmiş olduğu bir va¬ 
hiy şeklinde kabul edebileceğimiz kadar Önemli bir marifet değildir. 
Fakat sen yabancı bir dilde fasih ve beliğ bir söz getirmiş olsaydın, iş¬ 
te o zaman bunun Allah'ın bir mucizesi olduğuna inanırdık. Yani sen 
durup dururken, Farsça, Yunanca veya Rumca olarak fasih bir ke¬ 
lam konuşmaya başlasaydın, o takdirde "Bu bir mucizedir" derdik. 
Buna karşın verilen cevapta şöyle deniliyor: "Onlara anlayabümeleri 
için, kendi dillerinde bir kelam indirdik. Şayet yabancı bir dilde nazil 
etseydik, o zaman da "Ne tuhaf! Arap a yol göstermek için yabancı bir 
kelam indirilmiş" diyeceklerdi. Yani, itirazları şu şekilde olacaktır: 
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"Bakın, Araplara bir peygamber gönderilmiş ve yabancı bir dilden 
konuşmaktadır. Oysa konuştuğu dili ne kendisi ne de kavmi anla¬ 
maktadır." 

55. Uzaktan yapılan bir çağrıyı, insan belki duyabilir ama o sesin 
ne dediğini anlayamaz. Bu emsalsiz benzetme ile, inatçı kafirlerin 
ruh hallerinin bir portresi çizilmiştir. Taassub içinde olan bir şah¬ 
sın, karşısındaki kimseyi dinlememesi doğaldır. Üstelik konuşmacı¬ 
ya karşı bir inat ve nefret içindeyse, dediklerini duysa da onun ne de¬ 
mek istediğini anlamaz. Konuşmacı, söylediği sözlerin, muhatabı¬ 
nın kulaklarından geri teptiğini, kalb ve zihnine ulaşmadığını he¬ 
men hisseder. İşte aynı husus, yukarıdaki benzetmeyle yapılmakta¬ 
dır. 

56. Yani, bazıları iman ederken, bazıları da inkar ettiler. 
57. Bu, iki anlama da gelmektedir. Birincisi, "Şayet Allah, onlara 

mühlet vermek üzere, önceden karar vermemiş olsaydı, onlar çok¬ 
tan helak olmuşlardı bile." İkincisi, "Şayet Allah, son hükmü kıya¬ 
mette vermek üzere karar vermemiş olsaydı, bu dünyada da kimin 
hak kimin batıl üzere bulunduğunu gösterirdi." 

58. Bu cümleyle, Mekkeli kafirlerin içinde bulunduğu rahatsızlı¬ 
ğın tam teşhisi ortaya konulmuştur. Yani, "Onlar. Kur an ve Rasu- 
lullah (s.a) hakkında duydukları şüpheler sonucunda, ıstırap ve bu¬ 
nalıma düşmüşlerdir." Cümlenin diğer anlamı ise şöyledir: "Onlar 
kendilerinden emin bir görünüş ve inatla Hz. Muhammed in (s.a) 
peygamberliğini reddedmekte ve Kur an ın, vahyin bir ürünü oldu¬ 
ğunu kabul etmemektedirler. Fakat bu tavırlarında ilmi ve ahlâki 
hiçbir mesnede dayanmadıkları için şüphe içinde kıvranmaktadır¬ 
lar. Dolayısıyla bu şüphe, onlan bunalıma sürüklemiştir. Bir yanda 
kişisel çıkarları, nefsani arzulan ve cahilane taassuplan varken, di¬ 
ğer yandaysa beyinlerinde "Kur a" bir şiir veya edebiyat eseri değil¬ 
dir. Aksine emsalsiz bir kelamuır. O, bir mecnunun sözleri olmadığı 
gibi, şeytanın sözleri de değildir. Çünkü bu kadar sahih bir mesajı 
şeytan vahyedemez ve zaten o insanlan sadece Allah'a kulluk etme¬ 
ye çağırmaz" gibi düşünceler nedeniyle, sürekli şek ve şüphe içinde 
bulunmaktadırlar. Bunun yanısıra Hz. Peygamber i (s.a) yalancı ol¬ 
makla suçladıklan zamanlarda dahi, kalbleri bu davranışı onayla¬ 
mıyordu. Dolayısıyla Hz. Peygamber e (s.a) "Mecnun" dediklerinde, 
böylesine yüce bir zat gerçekten "Mecnun olabilir mi?" diye için için 
düşünüyorlardı. Aynca Rasulullah a (s.a) "Kendi çıkarları için pey¬ 
gamberlik iddiasında bulunuyor," dedikleri halde, vicdanlan "Mu- 
hammed gibi temiz bir insan, zenginlik, iktidar hırsı ve şöhret peşin¬ 
de nasıl koşabilir? O nun şimdiye kadar geçen hayatı böyle bir it¬ 
hamdan beridir ve o, her zaman iyiliğe çağırmış, hiçbir zaman hevası 
doğrultusunda hareket etmemiştir." diye kendilerini lanetlemektey- 
diler. İşte böylece Mekkeli müşrikler, her ne kadar kendilerinden 
emin görünüyorlarsa da için için şüphe içinde kıvranıyorlardı ve bu 
yüzden adeta bir hastalığa yakalanmış gibiydiler. 
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46 Kim salih bir amelde bulunursa, kendi nefsi lehinedir, kim de kö¬ 

tülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici 

değildir.59 

47 Kıyamet-saatinin60 ilmi O’na döndürülür. 610'nun ilmi olmaksı¬ 

zın, hiç bir meyve tomurcuğundan çıkmaz, hiç bir dişi gebe kalmaz ve 

doğurmaz da.62 Onlara: "Benim ortaklanm nerede" diye sesleneceği gün, 

dediler ki: "Sana arzettik ki, bizden hiç bir şahid olan yok."63 

43 Önceden kendilerine taptıkları64 (bu gün) onlardan kaybolup gitti 

ve onlar kaçacak hiç bir yerleri olmadığını anlamışlardır. 

49 İnsan, hayır istemekten bıkkınlık duymaz;65 fakat ona bir şer do¬ 

kundu mu, artık o, ye'se düşen bir umutsuzdur. 

AÇIKLAMA 

59. Yani, Allah hiçbir surette zulmetmez, salih amelleri zayi etmez 
ve kötülük yapanlan cezalandırır. 

60. Bununla kıyamet, yani kötülük yapanların ceza, zulme uğra¬ 
yanların adalet göreceği, "saat'' kastedilmektedir. 

61. Yani, Allah tan başka hiç kimse, saatin (kıyamet) ne zaman ge¬ 

leceğini bilemez. Bu ifadeyle kaf rlerin şu sorusuna cevap verilmiş 
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olmaktadır. Onlar, "Sen bizleri kıyamet günüyle tehdit ediyorsun, O 

saat ne zaman gelecek?" diye Rasulullah'a (s.a) devamlı soru yönelti¬ 
yorlardı. Allah Teâlâ, onlann bu sorusunu zikretmeden, onlara ce¬ 
vap vermiştir. 

62. Burada iki hususa birden dikkat çekilmektedir: 1) Sadece kı¬ 
yamet değil, bütün gaybı ancak Allah bilir. O ndan başka da kimse 
gaybı bilemez. 2) Allah, en küçük ayrıntıyı bile bilir ve O ndan hiçbir 

hareket kaçmaz. Dolayısıyla hiçkimse O na aldırış etmeden yaşama¬ 
malıdır. Bu cümleyi bir sonraki cümle ile birlikte, mütalâa ettiğimiz 
takdirde, şöyle bir anlam ortaya çıkar: Sîzler sürekli, kıyametin ne 

zaman geleceğini merak edip duruyorsunuz. Kıyamet geldiğinde bu 

yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceğinizi kendi kendinize hiç dü¬ 
şündünüz mü? Rasulullah (s.a), bir defasında kendisine böyle bir 

soru yönelten kimseye, aynı şekilde cevap vermiştir: "Rasulullah'a, 
(s.a), yolda giderken bir şahıs "Ya Muhammed" diye seslendi. Rasu¬ 
lullah (s.a) "Buyur ne istiyorsun?" deyince, adam, "Kıyamet ne za¬ 

man gelecek?" diye sordu. Rasulullah şöyle karşılık verdi: "Ey Al¬ 
lah'ın kulu! Kıyamet her hâlûkârda gelecektir. Ancak sen onun için 
ne gibi hazırlık yaptın?" (Bu hadis, Kütüb-ü Sitte, Sünen ve Müs- 
ned'ler de mutevatir senetlerle kayıtlıdır.) 

63. Yani, şimdi inandığımız şeylerin yanlış olduğuna dair olan ha¬ 
kikat, bize açılmıştır. Aramızda hiç kimse, artık Allah'ın başka or¬ 
taklan olduğuna inanmaz. "Sana arz ederiz" ifadesi, kıyametin her 
merhalesinde kafirlere, "Dünyada iken, Allah'ın gönderdiği elçileri, 
yalanlamıştınız. Şimdi söyleyin bakalım o elçiler haklı mıydılar, yok¬ 

sa haksız mıydılar?" şeklinde, yöneltilen soruya, matuf olmak üzere 
geçmektedir. Yani kafirler her merhalede, hatalannı itiraf edecek ve 
"Biz cahillik üzerinde ısrar ettik" diyerek, yanlışlannı kabul edecek¬ 
lerdir. 

64. Yani, onlar dünyadayken canlannı feda edecek derecede ma- 
bud edindikleri önderlerin içinden, belki birisi yardım eder veya en 

azından bu azabtan kurtarır, ya da bu azabı azaltır ümidiyle nerede 
olduklanna bakacaklar ama orada hiç kimseyi göremeyeceklerdir. 

65. Kendisine "Rahmet tattınlan" kimse ile zengin, sıhhatli, mal ve 
evlat sahibi olan kimseler kastediliyor. "İnsan" kelimesiyle ise, bura¬ 
da her insan kastolunmaktadır. Çünkü peygamberler ve salihler, 
böyle bir şeyden beridirler. Zaten onlann hususiyetleri daha ileride 

anlatılacaktır. Burada, zor durumda kaldığında Allah'a yalvaran, fa¬ 
kat felaha erdiğinde ise, Allah'ı unutarak kibirlenen insanlar kasto- 
lunmaktadır. Nitekim insanlann çoğunun özelliği böyîedir. Bu yüz¬ 

den, sözkonusu özellik, insanın en önemli vasfı olarak nitelenmiş¬ 
tir. 
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• V 

v— \ ^ v ^ ^ 

50 Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet tad- 

dırsak, mutlaka: "Bu benim (hakkım)dır.66 Ve ben kıyamet-saatinin ko¬ 

pacağını da sanmıyorum; eğer Rabbime döndürülsem bile, muhakkak 

O’nun katında benim için daha güzel olanı vardır." der. Ama andolsun 

biz, o kâfirlere yapmakta olduklarını haber vereceğiz ve andolsun onla¬ 

ra, en kaba bir azabtan taddıracağız. 

51 İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer;67 ona bir 

şer dokunduğu zaman ise, artık o, geniş (kapsamlı ve derinlemesine) bir 

•dua sahibidir.68 

52 De ki: "Gördünüz mü-haber verin; eğer o (Kur’an) Allah katından 

ise, sonra da siz ona (karşı) küfretmişseniz, (bu durumda) uzak bir aynlık 

içinde olandan daha sapık kimdir?"69 
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53 Biz ayetlerimizi hem âfâkta, hem de kendi nefislerinde onlara gös- 
terec«;ğiz; öyleki, şüphesiz onun hak olduğu 70kendilerinc açıkça bel i ol¬ 
sun. Her şeyin üzerinde senin Rabbinin şahid olması yetmez mi?71 

54 Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rabblerine kavuşmaktan yana de¬ 
rin bir kuşku içindedirler.72 Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp- 
kuşatandır.73 

AÇIKLAMA 

66. Yani, "Bu, benim yeteneklerimden dolayıdır ve başarıya ulaş¬ 
mak benim en tabi hakkımdır." 

67. Yani, "Benden yüz çevirir ve bana yalvarmayı zül telakki 
eder." 

68. Bu konudaki çeşitli ayetler daha önce geçmişti. Bu hususu da¬ 
ha iyi kavrayabilmek için bkz. Yunus an: 15, Hud an: 10, Isra an: 
102, Rum an: 52-56, Zümer: 8-9, 49. 

69. Bu, sadece korku dolayısıyla iman edin anlamına gelmez. Asıl 
anlam şu şekilde verilebilir: "Sizler, inadınızdan ötürü Kur an ı din¬ 
lemekten kaçıyor ve kulaklarınızı örtüyorsunuz. Oysa bu, akıllıca 
davranış değildir. Üstelik elinizde bu Kur an ı inkar etmekte öne sü¬ 
receğiniz sağlam bir delil de bulunmamakta ve bu tavrınız sadece 
zan- a dayanmaktadır. Hiç değilse kendi menfaatiniz için dinleyin ve 
ondan sonra karar verin. Bunun yanısıra şu iki ihtimalden hangisi 

nin daha kuvvetli olduğunu bir düşünün. Birincisi: "Bu yaşanılan 
hayattan başka bir hayat yoktur. Ve öldükten sonra herkes toz top¬ 
rak olacaktır." İkincisi: "Kur an da haber verildiği gibi bu hayattan 
sonra ceza ve mükafat vardır." İkinci ihtimal hak olduğu takdirde, 

Hak tan ne kadar uzak kalmış olabileceğinizi düşünün artık. Ayrıca 
sizler sadece kendinizi değil, başkalannı da İslâm ı kabul etmekten 
alıkoymaya çalışıyor ve sırf bu yüzden her türlü yalan, iftira ve zu¬ 

lümden kaçınmıyorsunuz." 
70. Bu ayet hakkında müfessirlerin öne sürdüğü iki önemli görüş 

vardın 

1) Onlar, Kur an davetinin çok kısa bir zaman içinde yayılacağım 
ve civardaki ülkeler fetholunduktan sonra kendilerinin de teslim ol¬ 
maya mecbur kalacaklarım tahmin edemezler, işte o zaman bu da¬ 

vetin hak olduğunu anlayacaklardır. Bazı kimseler, "Geniş ülkelere 
yayılmak" "Hak dava" olmak için yeterli bir neden değildir. Çünkü 
batıl dava güdenler de geniş saltanatlar kurmuş ve birçok zaferler 
kazanmışlardır." diyerek itirazda bulunmaktadırlar. Ancak bu, ha¬ 
disenin yeterli bir tahlili yapılmadan serdedilmiş yüzeysel bir itiraz- 
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dır. Rasulullah'ın (s.a) Raşid Halifeleri döneminde elde edilen hayret 
verici zaferler, herhangi bir hanedanın diğer ülkeleri fethederek zul¬ 
mettiği gibi bir şahsın ya da bir sülâlenin zaferleri değildi. Aksine bu 

zaferlerin gölgesinde dini, fikri, kültürel, medeni, siyasi ve iktisadi 
muhteşem bir devrim vuku bulmuştur. Bu devrim nereye yayılmış¬ 
sa oradaki insanların arasında iyilik ve adalet hakim olmuş, zulmün 
başı ezilmiştir. Bu devrimin gölgesinde, ancak dünyaya yüz çevire¬ 
rek kendini Allah'a verenlerde bulunabilir özelliklere sahip yüksek 
meziyetli insanlar yetişmiştir. Bunun yanısıra İslam'ın meydana ge¬ 
tirdiği ve yetiştirdiği bu insanlar, yüksek meziyetlerini ticarette, si¬ 
yasette, savaş meydanlarında, ekonomik sahada da göstererek in¬ 
san denen varlığın makamını, ahlâk, adalet ve ticaret bakımından 

dünyadaki tüm medeniyetlerinkinden daha üstün bir seviyeye çı¬ 
karmıştırlar. Nitekim bu medeniyetlerin yetiştirdiği en seçkin insan¬ 
lar bile, bu seviyeye ulaşamamışlardır. Islâm, diğer toplumlarda ta¬ 

savvur dahi olunamayacak derecede ilim ve tetkik yolunu açmış, 
toplumlann ahlâken İslahı için, onlardaki hastalığa çare getirmiştir. 
Islâm olmayan toplumlarda da bu tür çareler düşünülmüş olsa bile, 

tatbik etmekten aciz kalmışlardır. Yani renk, ırk, toprak ve dil farklı¬ 
lıklarına dayanarak insanlar parçalanmış ve bu sınıflaşma ile sun î 
ayınm, medenî ve hukukî kanunların insanlara uygulanışında fark¬ 
lılaşma meydana getirmiştir. Kadınların istismarı, hatta onlan hu¬ 
kuki haklarından mahrum etmek, suçların, içki ve esrarın yayılma¬ 

sı, yönetimleri eleştirme hakkının olmaması, insanın temel hakla¬ 
rından mahrumiyeti, uluslararası ilişkilerde güvensizlik, savaş es¬ 
nasında gayri insani ve vahşice davranışlar vs. gibi tüm ahlâkî zaaf¬ 
lar Hz. Peygamber den (s.a) önceki Arap toplumunda bulunmasına 
rağmen, kısa bir sürede ortadan kaldırılmıştır. Anarşinin yerine dü¬ 
zen, cinayetlerin yerine emniyet, fısk ve fiicür yerine takva, zulmün 
yerine adalet, fuhuş ve pisliğin yerine edep ve temizlik, cehalet yeri¬ 

ne ilim, kan davaları yerine kardeşlik ve sevgi getirilmiştir. Bir kabile 
şefinin ötesinde ufuklara sahip bile olamayan o insanlar, Islâm'ın 
sayesinde önderlik yapabilecek duruma gelmişlerdi. Rasulullah'ın 
karşısında olan insanlar, tüm bunlan kendi gözleriyle görmüşlerdi. 
Kur an ın insanlar üzerindeki o muazzam etkisi, hâlâ devam etmek¬ 
tedir. Nitekim günümüzdeki medeni milletlerin, müslümanlann ze¬ 

val dönemlerindeki ahlâklarına dahi ulaşmaları mümkün olmamış¬ 
tır. Avrupa ülkeleri, Amerika, Afrika ve Asya, hatta kendi içindeki 

malup kavimlere o denli zulümde bulunmuşlardır ki İslâm tarihinin 
hiçbir döneminde böyle bir örnek gösterilemez. Müslümanlann ga¬ 
lip gelmelerine rağmen, diğer toplumlann yaptığının aksine, mağlup 
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ettikleri insanlara zulmetmekten kaçınmış olmaları, ancak 
Kur an ın bir mucizesidir. Müslümanların İspanya da asırlarca hü¬ 
küm sürmüş olmalarına ve buna rağmen oradaki Hıristiyanlara na¬ 

sıl davrandıklarına, fakat hıristiyanlar galip gelince müslümantera 
nasıl muamele ettiklerine tarih şahittir. Bunun yanısıra Hindis* m ı 
da asırlarca yöneten müslümanlar, hindulara nasıl davranmışlar, 

yönetimi ellerine geçiren hindularsa şimdi müslümanlara nasıl dav¬ 
ranmaktadırlar? Yine 1300 seneden bu yana müslümanlar yahudi- 
lere nasıl davranmışlardır ve Filistin'de hakimiyetleri altındaki müs¬ 

lümanlara onlar nasıl davranmaktadırlar? 
2)Allah, insanların vücutlarında, yeryüzünde ve gökyüzünde 

ayetlerini gösterecek ve böylece Kuranın mesajını kabul edecekler¬ 

dir. Bazı kimseler, "İnsanlar, vücutlarında, yeryüzünde ve gökyü¬ 
zünde zaten bu âyetleri görmektedirler, o halde burada niçin istikbal 
siğası kullanılmıştır?" diyerek itiraz etmektedirler. Fakat bu itiraz da 

diğeri gibi çok yüzeyseldir. İnsanların vücutlan, yeryüzü ve gökyüzü 
belki hâlâ değişmemiştir, ancak bunların içinde bulunan Allah ın 
ayetleri o kadar çoktur ki. insanların bunları tamamiyle kavraması 

mümkün değildir. Her dönemde insanlar, yeni yeni, şeyler keşfeder¬ 

ler ve bu keşifler kıyamete değin sürer. 
71. Yani, onların kötü akibetlerine delil olabilmesi için. Hakka kar¬ 

şı yaptıkları her davranışın izlenmekte olması yeterli değil midir? 
72. Yani, onlar bir gün Allah ın huzurunda bulunacaklarına ve 

yaptıklarından hesap vereceklerine inanmadıklarından ötürü, böy- 

lesine bir tavır takınmaktadırlar. 
73. Yani, Allah herşeyi kuşatmıştır ve onlar Allah tan kaçamaya¬ 

caklardır. Çünkü her hareketleri kaydedilmektedir. 

FUSSİLET SURESİNİN SONU 
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42 
• 

ŞURA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı 38. ayette geçen "şura" kelimesinden alınmış¬ 

tır. 
Nüzul Zamanı: Nüzul zamanıyla ilgili kesin kayıt bulunmamasına 

rağmen bu sure muhtemelen "Fussilet Suresi "nden hemen sonra 
nazil olmuştur. Çünkü bu surenin muhtevası, Fussilet Suresi"nin 

adeta bir devamı niteliğindedir. Fussilet Suresi ni dikkatle mütalâa 
eden bir okuyucu: Mekke ve civarındaki her hassas insanm açıkça 
müşahede edebilmesi için, Kureyş'in ileri gelenlerinin ne kadar hak¬ 

sızca muhalefet yaptıklarını, buna mukabil Hz. Peygamber in (s.a) 
davasının ne kadar ciddi ve mantıklı, kendisinin ne kadar şerefli bir 
insan olduğunun anlatıldığını görecektir. Bu hususun tam akabin¬ 
de, İslâm davası öylesine net bir şekilde ortaya konmuştur ki, haki¬ 
kate saygı gösteren bir kimsenin, artık Kur an ı reddetmesi mümkün 
değildir. Ancak dalâlet içinde olanlar müstesna. Çünkü onlar kör ve 
sağırlar gibidirler ve girdikleri cehalet bataklığından da çıkamaz¬ 
lar. 

Konu: Surenin girişinde şöyle denilmiştir: "Sizler, elçimizin getir¬ 

diği mesaj hakkında niçin dedikodu yapıyorsunuz? Rasulullah ın 
(s.a) bu daveti yeni bir şey olmadığı gibi, bu davet tarihte ilk defa gön¬ 
deriliyor da değildir. Nitekim Allah, daha önce de seçtiği kullarına 
vahyini indirmiş ve insanlara hidayet göndermiştir. O halde kaina¬ 
tın yaratıcı ve hakimi olan Allah’ın biricik ma'bud oluşunda ne gibi 
bir acaiplik bulunmaktadır? Asıl acaip olan, Allah'ın yarattığı nimet- 
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lerden yararlanmanıza rağmen, başkalarını ma'bud ittihaz etmeniz 
ve sizleri tevhide davet eden birine kızmanızdır. Oysa sizleri ve kai¬ 
natı yaratan Allah'a ortak koşmanız, çok büyük bir cürümdür. Bu 
yüzden, göğün üzerinizde çatlaması, hiç de acaip olmaz. Sözkonusu 
küstahlığınıza melekler dahi hayret etmekte ve her an azabın üzeri¬ 
nize gelebileceğinden çekinmektedir. 

Bundan sonra bir şahsın nebi veya rasul olarak gönderilmesinin, 
onun, insanların kaderini elinde tuttuğu ve onların nasiplerini de¬ 
ğiştirebileceği anlamına gelmeyeceği anlatılmaktadır. Zaten hiçbir 
peygamber, böyle bir iddiada da bulunmamıştır. İnsanlann kader ve 
kısmetleri ancak Allah ın elindedir. Peygamberlerin vazifesi ise, sa¬ 
dece gaflet içinde olanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek¬ 

tir. Peygamberi inkar ederek, ondan yüz çevirenlerden hesap sorula¬ 
cak ve muhakkak surette azaba çarptırılacaklardır. Ancak, bunu Al¬ 

lah yapacaktır. Dolayısıyla, kendilerine tabi olmadığınızda ya da 
karşı geldiğinizde, sizleri helak etmek ve kahretmekle tehdit eden 
dinî önderlerinizin iddia ettiği gibi, peygamberlerin de aynı iddiayla 
ortaya çıktığı düşüncesini zihninizden çıkann. Bu yanlışın tashihi 

yanısıra, şu hususa da değinilmiştir: "Peygamber (s.a) sizlerin iyiliği¬ 
nizi ister, kötülüğünüzü değil. Bu yüzden o, takip ettiğiniz yolun fe¬ 
lakete götürdüğünü söyleyerek sizleri doğru yola davet etmekte¬ 
dir." 

Daha sona Allah Teâlâ; "Niçin her insanı doğuştan hak yola koy¬ 
madığı ve insanlann inhiraf ederek sapıklığa düşmelerine izin verdi¬ 
ği" gibi meseleleri açıklamıştır, insanlara böyle bir serbesti tanıma¬ 
sının nedeni olarak da, onlann kendi iradeleriyle Allah'ı tanımalan- 
nın ve böylece Onun sonsuz nimetlerine kavuşmalannın istendiği 
bildirilmiştir. Bu özellik ise diğer mahlukata verilmemiştir. Bazı in¬ 
sanlar, kendi şuur ve iradeleriyle Allah'ı veli edinirler. İşte bu insan¬ 
lara, Allah yardım eder, onlara doğru yolu gösterir, salih ameller na¬ 
sip eder ve onlan kendi rahmeti altma alır. Allah dan başka veli edi¬ 
nen kimseler ise, Allah’ın rahmetinden mahrum kalırlar. Burada ay¬ 
rıca gerçek velînin Allah olduğundan ve başka hiç kimsenin velayet 
hakkına sahip bulunmadığından bahsedilmiştir. Bir kimsenin ba¬ 
şarısı, gerçek velisini tesbit edebilmesine, yani yalnız Allah'ı veli edi¬ 
nebilmesine bağlıdır. 

Daha sonra Raşulullah'ın cne sürdüğü iddianın keyfiyeti açıklan¬ 
mıştır. 

Öncelikle bilinmelidir ki, Allah, kainatın ve insanlann yaratıcısı¬ 
dır. Dolayısıyla kainatın asıl sahibi, velisi ve hükümdan da O'dur. 
İnsanlar *çin kurallar koymaya, onlara din ve şeriat vermeye, insan- 
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lann aralarındaki ihtilaflarda, hakkın ve haksızlığın ne olduğu nu 
bildimneye de sadece O nun yetkisi vardır. O nun dışında hiçbir kim- 
serir. bu konularda söz söylemeye hakkı yoktur. Başka bir ifadeyie, 

gerçek hükümdar ve kanun koyucu Allah'tır. Dolayısıyla bir kimse¬ 
nin bu konularda söz söyleme hakkı yoktur. Başka bir ifadeyle, ger¬ 
çek hükümdar ve kanun koyucu Allah'tır. Dolayısıyla bir kimse, Al¬ 

lah'tan başkalannm koyduğu kurallara uyduğu takdirde, Allah'ı tek 
hakim kabul etse dahi, bu bir anlam ifade etmez. Çünkü Allah, in¬ 
sanlara başlangıçtan itibaren hir "din'' vermiş, onlara gidecekleri yo¬ 

lu göstermiştir. 
Tüm peygamberler, kavimlerine aynı dini getirmiş ve ayn dinler¬ 

den bahsetmemişlerdir. Allah'ın tayin ettiği bu peygamberler, başın¬ 

dan beri, nesilden nesile aynı dini takip etmişler ve diğer insanları da 

aynı dine davet etmişlerdir. 
Bu din, sadece kabul etmekle yetinin diye değil, onu yeıyüzünde 

hakim kılın, uygulayın ve arzdaki sapık dinleri ortadan kaldırarak, 
gerçek dini ikâme edin diye gönderilmiştir. Yine peygamberler bu di¬ 
ni sadece tebliğ etmek için değil, aynı zamanda diğer sapık dinlerin 
kökünü kazıyarak İslâm'ı hakim kılmaları için görevlendirilmişler¬ 

dir. 
Aslında insanlar için gönderilen din aynıdır. Ancak peygamber¬ 

lerden sonra bazı çıkarcı insanlar, sırf kendi menfaatleri için gerçek 
dh ' tahrif etmişler, ihtilaf çıkarmışlar ve böylelikle sayısız din ve 
mezl :ep icad etmişlerdir. Bütün bunların hepsi, gerçek dinin tahrif 

olmuş şekilleridir. 
İşte Hz. Muhammed (s.a) tahrif edilmiş bu dinlerin yerine, gerçek 

dini tebliğ etmek ve onu hakim kılmaya çalışmak için gönderilmiştir. 

Sizler, bu yüzden Allah'a hamd edeceğinize, aksine akılsızlığınızdan 

dolayı Hz. Peygamber e (s.a) karşı çıkıyorsunuz. Bu saçma muhale¬ 
fetinizden ötürü, Hz. Peygamber (s.a) asla davetten vazgeçmeyecek¬ 

tir. Çünkü o, bu davayı sonuna kadar sürdürmekle görevlendiril¬ 
miştir. Ondan hiçbir surette taviz beklemeyin, zira o, bu halis dine, 

sizin adet ve hurafelerinizi sokmayacaktır. Zaten onun görevi, dini 
bu hurafelerden arındırmaktır. 

Sizler, Allah'dan başkasının koyduğu kuralları getirerek, Allah'ın 
dinine ne kadar büyük düşmanlık yaptığınızı idrak bile edemiyorsu¬ 
nuz. Bunun yanısıra dünyada yaptıklarınızı önemsemiyorsunuz, 
ama unutmayın ki bu, Allah'ın indinde şirktir, büyük bir suçtur ve 
cezası da çok ağırdır. Allah a karşı gelerek kendiliğinden bir "din" or¬ 
taya koyanlann ve bu dine uyanların hepsi de aynı cezaya çarptırıla¬ 

caktır. 
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Dinin gerçek sınırları çizildikten sonra. "Rasulullah (s.a) sizleri 
yola getirebilmek için, en güzel üslupla tebliğ ve tavsiyede bulun¬ 
muştur." denilmektedir. Bir yanda Allah ın kitabı, hakikati sizlere 

kendi dilinizde açıklarken, diğer yanda Hz. Peygamber in (s.a) ve ar¬ 
kadaşlarının tertemiz hayatlan, bu kitabın nasıl insan yetiştirdiğine 
birer örnek teşkil etmektedir. Fakat buna rağmen hidayeti kabul et¬ 

mezseniz şayet, artık hiçbir şey sizleri doğru yola getiremez. Böylece 
sizler, asırlar boyu cehaletinizde ısrar etme sonucunda Allah'ın 
dalâlette kalanlar için takdir ettiği azaba çarptırılacaksınız. 

Bu hakikatler beyan edilirken, yer yer de tevhid ve ahiret hakkın¬ 
da deliller öne sürülmekte ve aynca dünyada tamah etmenin kötü 
sonuçlan ile ahiretteki karşılığı hakkında uyanlarda bulunulmak¬ 

tadır. Aynca kafirlerin kendilerinin İslâm'ı kabul etmelerine engel 
olan ahlâkî zaaflan eleştiri konusu yapılmaktadır. 

özetlemek gerekirse, bu surede, iki hususa değinilmiştir. 
1) Hz. Muhammed (s.a) daha önce 40 yıl süren hayatı boyunca 

"Kitap" hakkında hiç bilgiye sahip değildi ve imana taalluk eden me¬ 
selelerden habersizdi. Şimdiyse birdenbire bu iki konudan (kitap ve 

iman) bahsetmektedir ki bu da onun, bir peygamber olduğunun 
apaçık kanıtıdır. 

2) Hz. Peygamberin (s.a) Kuranın Allah'ın kelamı olduğu şeklin¬ 
deki iddiası, onun, Allah'ı bizzat gördüğü anlamına gelmez. Allah, 
daha önceki peygamberlere vahyettiği gibi, şu üç yolla mesajmı gön¬ 
dermiştir. Birincisi, vahiy yoluyla, İkincisi, perde arkasından, üçün- 
cüsü, melek aracılığıyla. Bu husus, kafirlerin Hz. Peygambere (s.a) 
"Allah ile bizzat konuşuyor" şeklinde itiraz etmelerini önlemek ve 
hakkı arayanların da Hz. Peygamber in (s.a) hidayeti hangi vasıtayla 
aldığını anlamalarını sağlamak için izah edilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, Mîm. 

2 Ayn, Sîn, Kâf. 

3 O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vah- 
yetmektedir.1 

AÇIKLAMA 

1. Surenin açılışından da anlaşılacağı gibi, Rasulullah'ın daveti ve 
Kuran hakkında, Mekke deki her yerde, her toplantıda, her cadde ve 
sokakta yorumlar yapılmaktaydı. Buna binaen şöyle buyurulmuş- 
tur. Sizler, bu şahsın acaip şeyler iddia ettiğini söylüyor ve diyorsu¬ 
nuz ki, "O halde atalarımızın takip ettikleri yol yanlış mıydı? Mu- 
hammed şimdi çıkmış asırlar boyu inandığımız şeyleri reddediyor ve 
ayrıca kendisine Allah tarafından vahyolunduğunu iddia ediyor. 
Belki, söylediklerinin kendine ait olduğunu kabul etse makul karşı¬ 
lanabilir ama o, Allah tarafından kendisine vahyolunduğunda ısrar 
ediyor. Bizler onun Allah la konuştuğuna nasıl inanabiliriz." Burada 
Rasulullah'a (s.a) hitap edilerek kendisinin ve dolaylı olarak kafirle¬ 
rin sözkonusu endişlerine karşılık verilmiştir: "Aziz ve Hakim olan 
Allah, daha önceki peygamberlere nasıl vahyetmişse, sana da öylece 
vahyeder." 

Vahiy, lügatte "Ancak muhatablann anlayabileceği ve başkaları¬ 
nın anlayamayacağı derecede gizli ve hızlı işaret" anlamına gelir. De¬ 
yim olarak, "huden" (yol gösterici) karşılığında kullanılır. Elektrik 
akımı insana nasıl aniden geçerse, işte Allah da kullarına bu şekilde 
vahiy gönderir. Bu bağlamda Allah şu hususun anlaşılmasını mu- 
rad etmektedir: "Allah'ın bir kuluyla haberleşmesi için bizzat konuş¬ 
ması gerekmez. Çünkü O nun kullarıyla irtibat kurması hiç de güç 
değildir. O, Aziz ve Hakim dir. O, irade ettiği takdirde hiçbir şey O na 
mani olamaz. O, yol göstermek üzert vahyini gönderir." Aynı konu 
surenin sonunda daha ayrıntılı bir biçimde beyan edilmiştir. 

Daha sonra, kafirlerin ’Muhammed e vahyolunması ne acaib bir- 
şey" şeklindeki düşünceleri reddedilerek şöyle buyuruluyor: "Mu- 
hammed'e vahyolunmasmda hayret edilecek birşey yoktur. Ondan 
önceki peygamberlere de aynı şekilde vahyedilmişti.” 
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4 Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O, yücedir, büyüktür.2 
5 Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp-parçalanacaklar;3 melekler 

de Rablerini hamd ile teşbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler.4 5 
Haberiniz olsun; gerçekten Allah, bağışlayan ve esirgeyen3 O'dur. 

6 Allah'ın dışında birtakım veliler6 edinenler ise, Allah, onların üze¬ 
rinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.7 

7 İşte biz sana, böyle Arapça bir Kur'an vahyettik;8 şehirlerin anası 
(olan Mekke halkı)nı ve çevresinde olanları uyarıp-korkutman için9 ve 

kendisinden şüphe olmayan toplanma gününü (haber verip onlan) uya- 
np-korkutman için de.10 (O gün onların) Bir bölümü cennette, bir bölü¬ 
mü de çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. 

AÇIKLAMA 

2. Yani, bu mukaddime sadece Allah'ı tarif etmek için yapılmamış¬ 
tır. Aynca kafirlerin haiet-i ruhiyeleri dikkate alınarak bu sıfatların 
zikredilmesi Allah'ın güç ve kudretinin vurgulanması nedeniyledir. 
Çünkü kafirler, Hz. Peygamber in (s.a) tevhidi mesajına itiraz ede¬ 
rek, birbirlerine "Atalarımızın şimdiye kadar inandığı şeylerin hepsi 
yanlış mıydı? Şayet tek ilah Allah ise, o zaman tanrılarımızın fonksi¬ 
yonu ne olacak?" diye soruyorlardı. Bunun üzerine şöyle buyun.il- 
muştur: "Bu kainatın yegane sahibi Allah tır ve kainat O nun mül- 
küı '.“dir. O halde O nun mülkünde başkalannı nasıl ortak kabul 
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edebilirsiniz? Oysa ortak koştuklarınız da sizler gibi Allah'ın yarat- 
tıklanndandır. Allah, ortağı olmaktan ve O nun gibi bir başkasının 
da aynı sıfatlan taşımasından münezzehtir." 

3. Yani, Allah'ın oğlu veya kızı varmışçasına bir iddiada bulunmak 
basit bir suç değildir. Bilakis bir kimseye yalvanp, yakarmak, her¬ 
hangi bir şahsın keramet sahibi olduğu zannıyla, "işlerimizi düzelte¬ 
ceğini" kabul etmek, filan şeyhin koyduğu helali helal, haramı ha¬ 
ram telakki etmek ve bir insanı Allah'ın yerine geçirerek itaat etmek 
gibi düşünce ve davranışlar, Allah'a yapılmış büyük birer küstahlık¬ 
tır. Bu küstahlığınız yüzünden göğün başınızda parçalanması hiç de 
şaşırtıcı olmayacaktır. (Aynı husus Meryem: 88-9 İ de geçmişti.) 

4. Yani, melekler, insanların Allah'a karşı yaptıkları küstahlığı 
işitmemek için kulaklarını tıkarlar ve Allah’ı hamd ile teşbih ederek 
şöyle derler: "İnsanların Allah'a ortak koşmaları ne büyük küstah¬ 
lıktır. Oysa onlara bir sürü imkan bahşetmekle ihsan eden ve dolayı¬ 
sıyla sadece hamd edilmeye layık olan da O'dur. Allah insanların 
yapmakta oldukları bu küstahlıklar yüzünden her an azabını gön¬ 
derebilir." Melekler o kadar hassastırlar ki, belki insanlar tevbe edip, 
şirk koşmaktan vazgeçerler umuduyla, azap göndermemesi için Al¬ 
lah'a yalvarmaktadırlar. 

5. Yani, Allah Gafur ve Rahim olduğundan, kafir, müşrik, ateist, 
fasık, facir ve haddi aşanlara yıllarca mühlet verir, bazı toplumlara 
asırlarca fırsat verir, nzık vermeye devam eder ve onlan dünyada 
güç sahibi yaptığında bu ahmaklar, dünyanın bir sahibi olmadığı 
zehabına kapılırlar. 

6. Burada "evliya" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime Arap dilinde 
çok geniş anlamlar taşır. İnsanların, sahte ma'budlar hakkındaki 
çeşitli inanç ve davranışlar ortaya koymalannı Kur an, "Allah'tan 
başka veliler edinmekle" niteler. 

Kuranı dikkatle incelediğimizde "veli" kelimesinin şu anlamlara 
geldiğini görürüz. 

a) Bir kimse, başkasının gösterdiği yola binaen amel eder, onun 
koyduğu kurallara, kanunlara ve adetlerine uyarsa, o şahsı "veli" 
edinmiş olur. (Bkz. Nisa: 118-120 ve A raf: 3-27-30). 

b) Bir kimse, bir başkasının yol gösterdiğine inanır ve o şahsın 
gösterdiği yolun itimat edilir, diğerlerinin ise yanlış olduğunu iddia 
ederse, o şahsı "veli" edinmiş olur. (Bkz. Bakara: 257, lsra: 97, Kehf: 
17-50, Casiye: 19) 

c) Bir kimse, bir başkasının, yaptığı kötülükleri göz ardı ederek, 
kendisini öbür dünyada kurtaracağına inanırsa, o şahsı "veli" edin¬ 
miş olur. (Bkz. Nisa: 123-173, En am: 51. Rad: 37, Ankebut: 22, Ah- 
zab: 65, Zümer: 3) 

d) Bir kimse, bir başkasının yüce kerametleri dolayısıyla yardım 
ederek afetlerden ve musibetlerden kurtaracağına, iş bulacağına, 
evlat vereceğine ve kendisinin diğer ihtiyaçlarını karşılayacağına vs. 
inanırsa, o şahsı "veli" edinmiş olur. (Bkz. Hud: 20, Rad: 16, Anke- 
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but: 41) 
Kuran da "veli” kavramı yukarıdaki anlamlardan sadece biri için 

kullanılabildiği gibi, bazen de hepsini içeren bir anlamda kullanıl¬ 
mıştır. Ayette geçen "veliler" ifadesi, yukarıdaki dört anlamı da kap¬ 
sayacak şekilde kullanılmıştır. 

7. "Allah onlan izlemektedir". Yani, Allah, kafirlerin yaptıklarının 
hepsini görmekte ve onlann amel defterlerini hazırlamaktadır. Allah 
onlardan yaptıklarının hesabını soracaktır. 

"Sen onlann üzerinde vekil değilsin" diye Hz. Peygamber e hitap 
edilerek şöyle denilmek isteniyor: İnsanlann kaderleri senin elinde 
değil ki, senden yüz çevirdiklerinde onlan helak, işlerini alt üst ede- 
büesin." Ancak bu ifade, "Hz. Peygamber (s.a) bu şekilde düşünüyor¬ 
du da, Allah onu bu yanlış kanaatinden dolayı ikaz etmiştir." anla¬ 
mına gelmez. Burada hitap her ne kadar Hz. Peygamber e ise de, asıl 
maksat "Sizin keramet sahibi zannettikleriniz gibi elçimiz böyle bir 
iddia da bulunmamaktadır." şeklinde kafirlerin uyarılması olmak¬ 
tadır. Cahiliye toplumlannda ruhani liderlerin, kendilerine küstah¬ 
lık yapan bir kimseyi mahvedebileceği, şeklinde yaygın bir inanış 
vardı, öyle ki keramet sahibi kabul edilen bir kimse ölü olsa dahi, 
kendisine saygısızlık yapan hatta hakkında kötü düşünen bir şahsı 
mahvedebilir. Bu inanış, sadece ruhani tüccarların bir propaganda¬ 
sından başka birşey değildir. Nitekim bazı mübarek zatların hayat¬ 
ları boyunca bu tür hurafelere hiçbir surette iltifat etmemelerine 
rağmen, ölümlerinden hemen sonra bazı kurnaz müridleri, onlann 
isimleri ve kemikleri adına çok kârlı bir ticaret kurmuşlardır. Aynca 
cahil halk, salih insanlann, onlann kısmetlerini değiştirebilecekle¬ 
rine de inanırlar. İşte bu batıl inanışı düzeltmek için Allah Teâlâ elçi¬ 
sine şöyle buyurmuştur: "Muhakkak ki sen, bizim elçilerimizdensin 
ve ben seni vahiyle şereflendirdim. Senin görevin sadece insanlara 
doğru yolu göstermektir. Onlann kısmetleri senin değil, Allah'ın 
elindedir ve insanlann amellerinin karşılığını vermek ancak Allah'a 
aittir." 

8. Bu bağlamda, başlangıçta beyan edilmiş husus tekrarlanarak 
şöyle buyuruImuştur: "Bu Kur an Arapça'dır." Yani, "Sizler doğru¬ 
dan doğruya anlayabilesiniz diye bu Kur an anadiliniz olan Arapça 
ile indirilmiştir. O nun mesajı yüce ve saftır, bir çıkara dayalı değil¬ 
dir. Böylesine bir mesajı ancak, alemlerin Rabbi indirebilir." denile¬ 
rek dikkatler çekilmeye çalışılmıştır. 

9. Yani onlan, itikadı ve fikri dalâletleri, ahlâkî rezaletleri konu¬ 
sunda uyann ve bunun sonunun felaketten başka bir şey olmayaca¬ 
ğını söyleyerek ikaz edin. 

10. Onlara, bu falaketin dünyadaki musibetler kadar sınırlı olma¬ 
yacağını da bildirin. Aynca, yaptıklan rezaletlerden ve kötü ameller¬ 
den dolayı hesap gününde cezaya çarptınlmaktan onlan hiç kimse¬ 
nin kurtaramayacağını da bilsinler. Bu dünyada rezil olup, öbür 
dünyada da azaba uğrayacak olandan daha talihsiz kim olabilir? 
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8 Eğer Allah dileseydi, onları herhalde tek bir ümmet kılmış olurdu. 

Ancak O, dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere gelince; onlar için 

ne bir veli vardır, ne de bir yardımcı.11 

9 Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Allah; veli 

olan O'dur, ölü olanları da dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.12 

10 Hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey;13 artık O'nun hük¬ 

mü Allah'ındır.14 İşte benim Rabbim olan Allah.13 Ben O'na tevekkül et¬ 

tim ve yalnızca O'na dönüp-yönelirim.16 

AÇIKLAMA 

11. Bu ifade şu üç gayeye matuf olmak üzere kullanılmıştır. 
a) Hz. Peygambere (s.a) Mekke'deki müşriklerin cehalet ve sapık¬ 

lık üzerinde direnmelerine fazla üzülmemesi söylenerek, tesellide 
bulunuluyor. Allah'ın insanlara seçme serbestisi vermesi kendi tak- 
diriyledir. Dileyen hidayeti, dileyen de dalâleti seçer. Şayet, Allah 
böyle dilememiş olsaydı, Kitab ve Peygamber göndermesi gerekme¬ 
yecekti. Nitekim Allah için, insanları, deniz, dağ, ağaç, toprak gibi 
mutlak bir fıtrata tabi olarak yaratması çok kolay olurdu, izah için 
Bkz. En am: 23-25 ve 71 

b) Burada muhatab, dün de ve bugün de hâlâ, "Allah, gerçekten 
insanların iman edip akidevî ve ameli olarak hidayet üzere olmasını 
isteseydi, kitab ve peygamber göndermez ve herkesi müslüman ola¬ 
rak yaratırdı." şeklinde düşünen kimselerdir. İşte kafirler sırf böyle 
bir mantığa dayanarak, "Allah yaptıklanmızdan hoşlanmasaydı şa¬ 
yet, bizi pekala durdurabilirdi." derler. Aynı hususa Kur an ın diğer 
bölümlerinde de değinilmiştir. Bkz. En am: 80-110-124-125, Yunus 
an: 101, Hud an: 116. Nahl an: 10. 31-32. 

c) Bununla, müminlere, kendileri tebliğ ve İslah çalışmaları için¬ 
deyken Islâm'ın yavaş bir şekilde yayılmasından meyus olmamaları 
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gerektiği, çünkü Allah ın, insanlara kendi iradeleriyle İslâm'ı seçe¬ 
bilmeleri için bir serbesti tanıdığı anlatılmak isteniyor. Elbette 
mü minler doğal olarak, Allah bir mucize göstersin de, kafirler 
Islâm'ı kabul ederek müslüman olsunlar, diye arzu ederler. Hatta 
sırf ıslahat heyecanıyla, tebliğ için uygun olmayan metodlan dahi 
denemeye çalışırlar. Kur an, bu hususu açıklığa kavuşturmak ama¬ 
cıyla çeşitli yerlerde değinilerde bulunmuştur. (Bkz. Rad an: 47-49, 
Nahl an: 89-97.) 

Bu bağlamda, çok kısa ama çok önemli bir konuya şöyle değin¬ 
miştir: Allah'ın insanlara halifelik vermesi ve cenneti va'd etmesi, di¬ 
ğer mahlukata da bağışlanacak kadar basit nimetler değildir. Öyle 
ki, bu söz konusu nimetlere melekler bile layık görülmemiştir. 

İnsanlara bunca geniş imkanların sağlanması, sayısız kuvvetle¬ 
rin tasarrufları alüna verilmesi, sırf imtihanı başanyla kazanıp, Al¬ 
lah'ın özel nimetlerini hak edebilmesi dolayısıyladır. Sözkonusu özel 
nimetleri vermek sadece Allah a mahsus olduğu gibi kendi başına bu 
nimetleri elde etmeye de kimse muktedir değildir. Ancak Allah'ı “veli" 
edinen. O na ibadet eden ve O nun gösterdiği yolu izleyen kimseler, 
Allah'ın izniyle dünyadaki imtihanı başanyla verebilirlerse, o takdir¬ 
de bu nimetleri kazan malan mümkün olur. Kim Allah'tan yüz çevirir 
ve başkalannı "veli" edinirse Allah da ona ''veli'* olmak istemez. İşte 
böyle bir kimseyi azaba duçar olmaktan hiçbir şahıs kurtaramaz. 
Çünkü, Allah'ın dışında onu kurtarabilecek velayet sahibi yoktur. 

12. Yani, "velayet" sizlerin keyfine bağlı değildir ki, dilediğinizi "ve¬ 
li" edinebilesiniz. Gerçek "velayet", Allah a aittir ve bu sadece O nun 
hakkıdır. Sizlerin başkalannı "veli" olarak kabul etmeniz sözkonusu 
gerçeği değiştirmeyecektir. Dolayısıyla Allah tan başka birine "vela¬ 
yet hakkı" tanımak mantıken doğru değildir. Çünkü cansız maddeye 
ruh vererek insanı yaratması, Allah'ın velayet sahibi olmasının kuv¬ 
vetli bir kanıtıdır. Fakat buna rağmen, başkalanna "velayet sahibi" 
olma hakkını vererek onlan veli edinirseniz şayet, bu, akılsızlık ve 
intihardan başka birşey olmaz. 

13. Her ne kadar bu ifade Allah'ın vahyi ise de, burada Hz. Peygam- 
ber in (s.a) sözüymüş gibi gözükmektedir. Adeta Allah elçisine. "Sen 
ilân et" diye işaret etmiştir. Nitekim bu tür ifadeler Kur an da "kul" 
(de ki) şeklinde başlar. Fakat bazı yerlerde ifade biçiminden konuşa¬ 
nın (mütekellim) Hz. Peygamber (s.a) olduğu anlaşılır. Bazı yerleıde 
de ifade, Allah'tandır ama, konuşan (mütekellim) mü minlerdir. Söz 
gelimi Fatiha Suresi nde bu şekildedir. Bazı yerlerde ise (Meryem: 
64-65'de olduğu gibi) konuşan meleklerdir. 

14. Bu, Allah'ın kainatın hakimi ve velisi olmasının doğal bir sonu¬ 
cudur. Şayet velayet sahibi Allah ise, hakim de O olmalı ve insanla¬ 
rını ihtilaflarım O karara bağlamalıdır. Bu bağlamda bazı kimseler, 
sözkonusu hususu ahirete müteallik anlamışlardır, ama bu düşün¬ 
ce yanlıştır. Çünkü Allah'ın hakimiyetini, bu dünyaya değil de ahire- 
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te hasretmek için bir delil yoktur. Bunun yanısıra bazı kimseler de 
bunu dünyada sadece itikadı ve bir takım dinî meselelerle sınırlıyor¬ 
lar ki bu düşünce de diğeri gibi yanlıştır. Çünkü Kur an, genel bir ifa¬ 
de biçimiyle, apaçık olarak sadece Allah'ın tüm ihtilaflar hakkında 
karar vermeye yetkili olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla Allah nasıl 
"Din Günü'nün Maliki ise, dünyada da Hakimlerin en Hakimi "dir. 
Yine O, itlkadî ihtilaflarda hangi tarafın hak, hangi tarafın batıl oldu¬ 
ğuna hükmediyorsa, dünyada da şer'an insanlar için neyin tayyib, 
neyin necis, neyin helal, neyin haram olduğuna, aynca neyin caiz, 
neyin caiz olmadığına O karar verir. Ahlâkta iyilik ve kötülüğün nite¬ 
liğini, muamelatta haklı veya haksızın kim olduğunu, sosyal bilim¬ 
lerde, siyasette, ekonomide hangi yolun doğru hangi yolun yanlış ol¬ 
duğunu Allah belirler. Bu nedenlerden ötürü sözkonusu husus 
Kuranda bir prensip olarak beyan edilmiştir. 

"Şayet aranızda bir anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Rasulü- 
ne döndürün. Şayet Allah'a ve Ahiret gününe iman ediyorsanız" (Ni¬ 

sa: 59) 
"Allah ve Rasulu bir işte hüküm verdiği zaman, artık mü min ka¬ 

dın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Al¬ 
lah'a ve Rasulune karsı gelirse, apaçık bir sanıklığa düşmüş olur." 
(Ahzab: 36) 

"Rabbinizden size indirilene uyun ve asla O ndan başka veliler 
aramayın" (A raf: 3) 

Mezkur ayetin siyak ve sibakından da anlaşılacağı üzere, Allah'ın 
ihtilaflarda sadece karar vermeye yetkili olmasının ötesinde, kararı¬ 
na uyup uymamanın kişiyi kafir, ya da mü min kılacağı ortaya çıkar. 
Yani, Allah bir fiilin hak veya batıl olduğuna karar verdiği gibi, kara¬ 
rım uygulamaya da muktedirdir. Sonuçta Hakkı ve Hakka inananla¬ 
rı zafere ulaştırır, batılı ve batıla uyanlan da helak eder. Nitekim 
mü minler, Allah ın belki kararını uygulamayı tehir ettiğine ve in¬ 
sanlara mühlet tanıdığına fakat sonunda kararının muhakkak su¬ 
rette yerini bulduğuna şahit olurlar. Aynı bahis ileride gelecek olan 
ayetlerde de işlenmiştir. Sözkonusu bahse Kur an da daha önce de 
değinilmişti. Bkz. Rad an: 34-60, İbrahim an: 26-34-40, tsra an: 
100, Enbiya an: 15-18 ve 44-46. 

15. Yani, ihtilafları hakkında karar vermeye yetkili tek merci. 
16. Burada biri geçmiş zaman, diğeri geniş zaman olmak üzere iki 

fiil kullanılmıştır. Fiil geçmiş zamanda, "Ben O na dayandım" şeklin¬ 
de ifade edilmiştir. Yani, "Ben hayatta her şey için, her tehlikeye kar¬ 
şı Allah'a güvenmeye karar verdim." İkinci fiil geniş zamanda "Ben 
O na yönelirim", şeklindedir. Yani, Ben Allah'a yönelir, her zorlukta 
O ndan yardım ister, beni koruması için her tehlike karşısında O na 
yalvarır, hidayeti O ndan bekler, her ihtilaf ve münakaşada O nun 
karar vermesini arzu eder ve verdiği karara tartışmasız teslim olu¬ 
rum." 
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11 O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler, 
davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip-yayıyor. O'nun 

benzeri gibi olan hiç bir şey yoktur. 7 O, işitendir, görendir18 
12 Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O, dilediğine rızkı geniş¬ 

leri p-yayar ve kısar da. Çünkü O, her şeyi bilendir.19 
13 0: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin"20 diye 

dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğmizi, İbrahim'e, Musa'ya 
ve İsa'ya da vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Se¬ 

nin kendilerini çağırmakta olduğu şey, müşrikler üzerine ağır geldi. Al¬ 
lah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni21 hidayete erişti¬ 

rir. 

AÇIKLAMA 

17. Burada 'leyse kemislihi şey'un" (onun benzeri gibisi yoktur) 

ifadesi geçmektedir. Bu husus hakkında müfessirîer ile dil bilimciler 

arasında ihtilaf vardır. Bazılarına göre (ke) (gibi) lafzı teşbih için kul¬ 

lanılmış. bazılarına göre teyid için, bazılarına göre ise isn-i mübala- 
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ğa için kullanılmıştır. Yani. Allah’ın değil aynısı, benzeri dahi yok¬ 
tur. 

18. Yani, kainatta cereyan eden herşeyi anında duyar ve görür. 

19. Veli sadece Allah tır. Ancak O na yönelmeli ve tevekkül etmeli¬ 
dir. (Bu hususta diğer deliller için Bkz. Nemi an: 73-83, Rum an: 25- 
31) 

20. Burada, ilk ayetteki husus tekrarlanmış ve şöyle buyurulmuş- 
tur: 'Daha önce gelen peygamberler nasıl yeni bir dini tebliğ etme¬ 

mişlerse. Hz. Muhammed de (s.a) yeni bir din icad etmemiştir. Hz. 
Muhammed (s.a) önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri aynı dini, 
şimdi sizlere tebliğ etmektedir. Peygamberler halkasından ilk olarak 

Hz. Nuh'un (a.s) ismi zikredilmektedir. Çünkü tüm insan nesli. Nuh 

tufanından bu yana devam edegelmiştir. Dolayısıyla tufan sonrası 
insanların ilk peygamberi Hz. Nuh'dur (a.s). Hz. Nuh'un (a.s) hemen 
ardından Hz. Muhammed'in (s.a) adı gelmektedir. Çünkü o. insanlı¬ 

ğın en son peygamberidir. (Hatemun Nebiyyin) Daha sonra Hz. İbra¬ 
him'in (a.s) ismi zikredilmektedir. Çünkü Araplar. Hz. İbrahim'i (a.s) 
ataları olarak kabul ederlerdi. Peşinden Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa'nın 
(a.s) isimlerinin zikredilme nedeni ise. yahudi ve hıristiyanlar onla¬ 
rın getirdikleri dini takip ettiklerini söylüyorlardı. Tüm bunlar, dinin 

beş peygamberle sınırlı olduğu anlamına gelmez. Böyle bir açıklama 
tarzının ortaya konulma nedeni, her peygamberin aynı dini getirmiş 
ve dünyada yaygın olan dinlerin sözkonusu peygamberlerin adlarıy¬ 
la anılmış olmasıdır. 

Bu ayeti kerime, "din" ve "diri'in maksadı hakkında bizleri olduk¬ 
ça aydınlatmaktadır. Dolayısıyla bu husus üzerinde biraz durmakta 
yarar görüyoruz. 

Ayette. " / ” (Sizin için tayin ettik o size... Şeriat yaptı.) ifade¬ 
si geçmektedir. Şerea. sözlükte "yol yapmak" anlamındadır. İstilah 
olarak ise. yol. kanun, kural ve kaideler için kullanılır. Arapça'da 
"teşri", anayasa demektir. Şerea. Şeriat ve Şarf kelimeleri ise. Ana¬ 

yasa. Kanun ve Kanun Koyucu şeklinde karşılıklannı bulur. Sure¬ 
nin 4-9. ve 10. ayetlerinde, kâinatın ve herşeyin sahibinin, insanla - 
nn gerçek velisinin, insanlann aralanndaki ihtilafı çözüme kavuş¬ 

turanın Allah olduğu beyan edilmektedir. Dolayısıyla Şari'de O ol¬ 
malıdır. Binaenaleyh kurallar koymak ve bir nizam tesis etmek. Rab. 
Veli ve Hakim olan Allah'ın hakkıdır. O da bu hak dolayısıyla din ve 
şeriat vermiştir. 

Daha sonra "min'ed-din" (dinden) ifadesi gelmektedir ki, bu ifade ¬ 
yi Şah Veliyullah Dihlevi. "Anayasadan" şeklinde tercüme etmiştir. 
Yani. Allah’ın koyduğu bir anayasa. Biz. Zümer an: 3’de "din" kavra- 
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mini açıklarken bu hususu; "Bir kimseyi otorite kabul etmek sure¬ 
tiyle, onun yol göstericiliğine uymak ve böylece onun emirlerine tabi 
olmak" şeklinde açıklamıştık. Şayet "din" kavramını "yol" anlamında 

ele alırsak o takdirde yolu çizen ve kuralları belirleyen zat. "Vacib-ul- 
îtaat" olur. Yani, O nun çizdiği yola ve belirlediği kurallara uymak bir 
zorunluluk arzeder. Bu noktadan Allah'ın gösterdiği Kitab ın salt 

tebliğ ve tavsiye niteliği taşımadığı aynca. O nun çizdiği yola ve belir¬ 
lediği kurallara uymanın da gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bir şa¬ 
hıs sözkonusu kuralları inkar ederek uygulamamakta ısrar ederse, 
Allah a isyan etmiş olur. 

Devamlı, Rasulullah'ın (s.a) tebliğ ettiği din ve yasanın aynısının 
Hz. Nuh (a.s), Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. Musa'ya (a.s) gönderildiği be¬ 
yan olunuyor. Yani, onlara verilen "Hidayet" şimdi Hz. Muhammed e 
de verilmiştir. Bundan birçok husus ortaya çıkmaktadır. 

a) Allah herkese tek tek hidayet göndermemiştir ama her dönem- 

de peygamberler vasıtasıyla yasalar göndermiştir. 
b) Bu din, başlangıçtan bu yana aynıdır ve hiçbir zaman farklı ve 

ayn bir "din" gönderilmemiştir. 

c) Allah'ın hidayet ve otoritesi, peygamberlerin aracılığıyla insan¬ 
lara tebliğ edildiğinden dolayı, peygamberlere itaat etmek dinin bir 
şartıdır. Çünkü, vahiy onların aracılığıyla gönderilmiştir ve bu esas, 
dinin cüzü ve imanın şartlanndandır. Peygamberlere inanmayan ve 

onları senet olarak kabul etmeyen bir kimse, getirilen dine de itaat 
edemez. 

"Ekîmû’d-dîn" ifadesini Şah Veliyullah Dihlevi, "Dini ayakta tu¬ 
tun" şeklinde ifade etmiştir. Şah Refiuddin ve Şah Abdülkadır Dih- 
levî ise bu ifadeyi, "Dini ayakta tutmaya devam edin" şeklinde tercü¬ 

me etmişlerdir, özetle peygamberlerin şu iki görev için gönderilmiş 
olduklarını söyleyebiliriz. Birincisi, dinin hakim olmadığı yerde dini 
ikame etmek. İkincisi, eğer din ikame olunmuşsa onu ayakta tutma¬ 

ya çalışmak. 
Bu noktada iki soruyla karşılaşıyoruz, a) Dini ikame etmek ile ne 

kastolunmaktadır. b) İkame ve ikame etmekle devam edilmesi iste¬ 

nilen "din" nedir? Bu iki hususun iyice kavranılması gerekmekte¬ 
dir. 

"İkame etmek", bir şeyi ayağa kaldırmak veya arazi üzerinde bir bi¬ 

na kurmak demektir. Bu anlamlar, kelimenin lügavi karşılıklarıdır. 
Fakat ıstılahi anlamda "ikame etmek", bir kanun tebliğ etmek değil, 
onu fiilen yerine getirmek ve yaymak demektir. Söz gelimi, "Filan şa¬ 
hıs bir hükümet ikame etmiş (kurmuş)"' diyoruz. Yani bir ülkedeki 
halk, o şahsa tabi olmuşutr. Tüm sistem yine o şahsın koyduğu ku- 
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rallar çerçevesinde işlemektedir. Mahkemeler kurulmuştur. idari 
kurumlar onun emrine bağlı olarak görev yapmaktadırlar vs. Bu ifa¬ 
de hiçbir surette, o şahsın sadece kafasındaki hükümet projesinin 

vasıflarını tebliğ ettiği ve halkın da onun bu düşüncelerini beğendiği 
anlamına gelmez. Nitekim Kur an, "Namazı ikame edin" diye buyu¬ 
ruyor. Doğal olarak bundan, sadece namaza çağnda bulunmak ve 
tebliğ etmek anlamı çıkmaz. Bu emirle namazın tüm şartlarıyla bir¬ 
likte kılınması ve mü'minler arasında uygulanması kastolunmakta- 
dır. Yani, size verilen emirleri yerine getirin. Cuma ve cemaat namaz¬ 
larını eda edin, vaktinde ezanı okuyun, imam ve hatipler tayin etmek 
suretiyle halkı, namazı vaktinde ve camide kılmaya alıştınn! Bu bağ¬ 
lamda peygamberlere, dini ikame edin emrinin verilmesi, "Sizler di¬ 

ne göre yaşayın ve başkalarına da sadece dini hak kabul etmelerini 
söylemekle yetinin" şeklinde anlamanın yanlış olacağı aşikardır. 
Asıl kastolunan husus şudur: "Hak dini hak kabul ettikten sonra 

daha da ileri giderek, dinin tam anlamıyla uygulanmasını ve her işin 
dine göre düzenlenmesini sağlayın." Gerçi davet ve tebliğ bu yolun 
ilk safrıasıdır. Çünkü bu salha (davet ve tebliğ) aşılmadan ikinci saf¬ 

haya geçilmesi mümkün değildir. Ancak her basiret sahibinin de ra¬ 
hatlıkla anlayabileceği gibi, dinin asıl hedefi davet ve tebliğ değildir. 
Asıl hedef dinin ikame olunması ve ikame edilmişse, idamesinin sağ¬ 
lanmasıdır. Davet ve tebliğ sadece hedefe varabilmek için gerekli 
olan araçlardır. Dolayıs.yla peygamberin görevini tebliğle sınırla¬ 
mak yanlıştır. 

Şimdi de ikinci soruyu ele alalım. Bazılarına göre, Allahın, ikame 
edilmesi için peygamberlerine gönderdiği din hepsinde aynıdır. An¬ 
cak şeriatları farklıdır. Nitekim Allah, "Biz herkes için bir din ve yol 

kıldık" diye buyurmaktadır. "İşte" diyor bu kimseler, bu ayetin de 
işaret ettiği gibi, bundan sadece "din" kastolunmaktadır, şeriat de¬ 
ğil." Onlar, "din" ile şeriattaki hükümlerin aynı şeyler olmadığı anla¬ 

mından yola çıkarak Tevhide, ahirete, kitablara ve peygamberlere 

inanmak, Allah’a ibadet etmek ve bir de olsa olsa ahlâkın temel pren¬ 
siplerini kabul etmek tüm dinlerin genel karakterini ortaya koyar" 

şeklinde bir sonuca varıyorlar. "Dinde i irlik, şeriatlarda farklılık" gi¬ 
bi çok tehlikeli bir sonuca götüren bu düşünce, temelde sathi gözük¬ 
mektedir. Ancak bu düşünce izale edilmezse, St. Paul'un şeriatsız 

bir din ortaya koymak suretiyle Hz. Isa’nın (a.s) ümmetini harab etti¬ 
ği gibi, din ile şeriat birbirinden aynlır. Çünkü şeriatı dinden ayınr, 
ikame etmeyi şeriata değil de dine matuf kılarsak, o takdirde müslü- 
manlar tıpkı hıristiyanlaı gibi şeriatı önemsemey .'cek, ikame edil¬ 
mesini gaye kabul etmeyip bundan kaçınacak ve sadece bir takım 
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ahlâkî kuralları dinin tamamı olarak addedeceklerdir. Bu tür, aklı 
esas alan izahları bir yana bırakalım ve Kur an’ın dini ikame etmeyi 
açıklayan ifadelerine başvuralım: Yani, dini ikame etmek, sadece 

inançtan ve birkaç ahlâkî kuraldan mı ibarettir, yoksa şeriatın haya¬ 

ta geçirilmesi midir? 
Kuran bize "din" olarak şunlan göstermektedir. 
"Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a halis kılarak ve muvahhidler 

olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri em¬ 
redilmiştir. İşte doğru din budıır." (Reyyine: 5) 

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere, namaz ve zekat dinin 

birer cüz üdür. Oysa bu iki husus hakkında muhtelif şeriatlarda 
farklı hükümler vardır. Nitekim hiç kimse önceki şeriatlarda nama¬ 

zın şartlarının, (rekat, kıble, vakit vs.) aynı olduğunu öne süremez. 
Aynca zekatın nisap miktarı da aynı değildir. Fakat bu şekli farklılık¬ 
lara rağmen, Allah bunlan dinin birer cüz u olarak nitelemiştir. 

“Leş, kan, domuz eti. Allah'dan başkası adına boğazlanan, boğul¬ 
muş, (taşla veya tahtayla) vurularak öldürülmüş, yukarıdan düş¬ 
müş, boynuzlanmış ve canavar parçalayarak ölmüş olan hayvanlar 
henüz canlan çıkmadan kesmiş olmanız hariç, dikili taşlar üzerine 
boğazlanan hayvanlar ve fal oklanyla kısmet aramanız, size haram 
kılındı. Bunlar fısktır. Bugün arük inkar edenler, dininizi yok et¬ 
mekten umudu kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden kor¬ 
kun. Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, nimetimi tamamladım ve 
size din olarak Islâm’ı seçtim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle 
yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. 
Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir." (Maide: 3) 

Bu ayetten burada zikredilen tüm şer'ı hükümlerin dinin bir cüz u 

olduğu anlaşılmaktadır. 
"Kendilerine kitab verilenlerden, Allah a ve ahiret gününe inan¬ 

mayan, Allah'ın ve Rasulü'nün haram kıldığını haram saymayan ve 
hak dinini din edinmeyen kimselerle, boyun eğerek elleriyle cizye ve¬ 

recekleri zamana kadar salaşın." (Tevbe: 29) 
Yukarıdaki ayetten. Allah'a ve ahiret günene iman ettikten sonra, 

helâl ve haramı belirleyen hükümleri kabul etmenin ve uygulama¬ 
nın, Allah'ın Rasulü’nün bizlere öğrettiği dinin ta kendisi olduğunu 

anlıyoruz. 
"Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vu¬ 

run, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın dininde siz- 

leri, onlara karşı bir acıma durgusu tutmasın. Müminlerden bir 

grup da onlara yapılan azaba şahit olsun." (Nur: 2) 
"Kralın dinine göre ka**deşini alıkoyması, ona (Yusufa) yakışmaz- 
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di." (Yusuf: 76) 

Bu ayetlerden, ceza kanununun da dinin içinde olduğu anlaşıl¬ 

maktadır. Yani Allah'ın ceza kanununu uygulayan bir kimse Al¬ 

lah'ın dinine, başka birinin ceza kanununu uygulayan kimse de o 

şahsın dinine tabi olmuş olur. 

Yukarıda zikrettiğimiz örnekler, şeriat emirlerinin de dine dahil 

olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, Allah, bazı suçlan işle¬ 

yen kimselere (Örneğin, zina, riba, bir mümini öldürmek, yetimlerin 

mallannı yemek, haksızca başkalanmn mallarına el koymak, eşcin¬ 

sellik, alış verişte tartıyı eksik tutmak vb.) azap va'd etmektedir. Bu 

cürümleri önlemek elbette dinin fonksiyonları arasındadır. Çünkü 

"din", eğer insan lan cehennem azabından korumak için gelmemişse 

niçin gelmiştir? Şeriatın kurallan bizzat dinin kendisidir ve bu ku- 

rallan çiğneyenlere cehennemin sonsuz ateşi va'd edilmiştir. Sözge¬ 

limi, Kuranda miras hükümleri beyan olunduktan hemen sonra 

şöyle buyurulmuştur: "Kim de Allah'a ve O nun elçisine karşı gelir. 

Onun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun 

İçin alçaltıcı bir azab vardır." (Nisa: 14) İşte bu şekilde şiddetle ha¬ 

ram kılınmış suçların (örneğin, anne, kızkardeşle evlenmek, içki, 

hırsızlık, kumar, yalan yere şahitlik yapmak) irtikab edilmesini en 

gellemek, dini ikame etmenin bir cüz üdür. Şayet bunlar "din "e şa¬ 

mil kılınmaz ise, (neuzubillah) Allah, kendilerine, yapılması zorunlu 

olmayan gereksiz emirler vermiş olur. Aynca, Allah birtakım ibadet¬ 

leri (oruç,, hac vs.) farz kılmıştır. Şimdi biz sözkonusu bahaneleri öne 

sürerek oruç ibadetini "din "in dışına çıkaramayız. Veya "hacc" sade¬ 

ce Hz. İbrahim (a.s) ve oğlu için farz kılınmıştır diyerek, haccı ifa et¬ 

mekten kaçınamayız. "Biz herkese bir din ve yol kıldık" ayetini yanlış 

yorumlayan kimseler: "Şeriatlar her ümmet için ayndır ve farklı şeri¬ 

atlar dolayısıyla, peygamberler sadece dini ikame etmekle görevli¬ 

dirler, şeriatları değil." demektedirler. Oysa ayeti kerime bu düşün¬ 

cenin tam aksini doğrulamaktadır. Nitekim Maide Suresinin 41. 

ayetinden 50. ayete kadar ki bölümünü siyak ve sibak bütünlüğü 

içinde dikkatle mütalâa edersek, her peygambere din ve şeriat veril¬ 

miş olduğunu, dolayısıyla onların kendi dönemlerinde din ve şeriatı 

ikame etmekle mükellef olduklarını görürüz. Şimdi Hz. Peygam¬ 

berin (s.a) Nübüvvet dönemi olduğundan dolayı. Şeriatı Muhamme- 

diye dinin bir cüz'ü olarak ikame edilmek durumundadır. Bu şeriat 

ile diğer şeriat arasında ihtilaflar varmış gibi görünüyorsa da, aslın¬ 

da böyle bir ihtilaf ve çelişki yoktur. Nitekim 'ihtilaflar" mahiyet iti¬ 

barıyla cüzîdir ve "zaman" unsuru dolayısıyla sadece farklı emirler 

sözkonusudur. Sözgelimi namaz ve oruç her dinde farz kılınmıştır 
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ama kıble tüm şeriatlarda aynı değildir. Aynca namazın ve orucun 
erkânı da farklıdır. Örneğin diğer şeriatlarda oruç 30 gün olarak farz 
değildi. Fakat şimdi bir kimse çıkıp da, "Daha önceleri namaz ve oruç 
farz değildi, dolayısıyla Rasulullahm (s.a) gösterdiği biçimiyle özel 
günlerde oruç tutmanın dini ikame etmekle bir ilgisi yoktur" şeklin¬ 
de bir sonuca varırsa, böyle bir iddiayı kabul etmek mümkün olmaz. 
Ancak doğru olan husus şudur; "Her peygambere döneminde vaki 
olan şeriatın kaide ve usullerine göre namaz, oruç vs. gibi ibadetlerin 
uygulanması, dinin ikamesi yolundaki cehdin bir kısmı olmak mü¬ 
nasebetiyle emredilmiştir. Binaenaleyh Şeriat-ı Muhammediye içe¬ 
risindeki bu ibadet ve emirleri yerine getirmek dini ikame etmekten 
başka bir şey değildir. Zikredilen iki örnek (namaz ve oruç) şeriatın 
diğer erkanı için de geçerlidir. 

Kur an ı dikkatle okuyan herhangi bir kimse, ona inananların, 
kafirlerin sömürüsü altında ezilmiş olarak yaşayan zavallılar olma¬ 
dığını açıkça anlar. Çünkü bu kitab, kendisine inananlardan bağım¬ 
sız ve müstakil bir yönetim ister. Onlara dinin ikamesi için, düşün¬ 
ce, ahlâk, kültür, siyaset ve ekonomi ile çevrili sahada hükümranlığı 
sağlayabilme uğrunda kendi canlarını feda bile etmesini emreder. 
Yine bu kitab, inananlarına, çoğu emirlerinin müslümanlann ikti¬ 
dar sahibi olduğu yerlerde uygulandığı mükemmel bir hayat nizamı 

öngörür. Nitekim Kuran, kendi nazil oluş nedenini şöyle anlatmak¬ 
tadır. 

"Biz sana Kitab ı indirdik ki, insanlar arasında Allah ın sana gös¬ 
terdiği biçimde hüküm veresin, hainlerin savunucusu olma!” (Nisa: 
105) 

Bu kitabta zekatın toplanması ve dağıtılması hususunda emir ve¬ 
rildiğinden, bunun ardında bir gücün olması gerektiği anlaşılmak¬ 
tadır. 

Bu kitabta zekatın toplanması ve dağıtılması ile ilgili emir veril¬ 
miştir. Kanunlara göre zekatın toplanarak hak sahiplerine dağıtıl¬ 

masının bir gücü gerekli kıldığı açıkça bellidir. (Bkz. Tevbe: 60 ve 
103) 

Aynca bu kitab, faize dayalı ticaret yapılmasına karşı savaş açar. 
"Bkz. Bakara: 275 ve 279.) Fakat böyle bir savaş, siyasal ve ekono¬ 
mik iktidar müslümanlann elinde olduğu takdirde mümkün olur. 

Yine Kur an, katillere kısas yapılmasını (Bkz. Bakara: 178), hırsızın 
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elinin kesilmesini (Bkz. Maide: 38), zina ve iftira yapanlara ceza ve¬ 

rilmesini (Bkz. Nur: 2-4) emreder. Dolayısıyla Kur an, kendisine ina¬ 

nanların, kafirlerin polis ve askerlerinin baskısı altında yaşayacak¬ 

larını ve onların yargı organlarına baş vuracaklarını tasavvur dahi 

etmez. Kur an, kafirlere karşı savaşılmasını emretmiş (Bkz. Bakara: 

190 ve 216); müslümanlann, kafirlerin askerleri olmalarını ve onla¬ 

rın hükümlerini uygulamalannı emretmemiştir. Yine Kur an, Ehl-i 

Kitab'tan cizye alınmasını emrederken, müslümanlann Ehl-i Ki- 
tab’dan cizye toplayarak onlann emniyet içinde yaşanıalanm sagla- 

malannı ve böylelikle yöneten olmalarını ister, yönetilen değil. Bu 

tür emirler sadece Medine'de nazil olan surelerde değil, Mekke'de 

nazil olan surelerde de verilmiştir. Dolayısıyla Kur an da, başlangı¬ 

cından beri müslümanları bir zımmî ve yönetilen olarak değil (rea¬ 

ya), aksine iktidar sahibi kimseler olarak hazırlamıştır. Bkz. Isra an: 

89-99-101, Kasas an: 104-105. Rum an: 1-3, Saffat: 171-179 ve an: 

93-94, Sad: 11, Giriş bölümü ve an: 12. 

Buradaki kavramı yanlış anlamanın ortaya çıkardığı en büyük 

çelişki, Hz. Peygamber in (s.a) 23 yıllık hayatıyla ters düşülmüş ol¬ 

masıdır. Rasulullah (s.a) hem tebliğ etti, hem kılıçla savaşarak Ara 

bistan'ı fethetti ve hem de mükemmel bir yönetim kurarak, dini ve 

şeriatı hayatın her sahasına hakim kıldı. Sonuçta bireysel veya top¬ 

lumsal ahlâk, kültür, siyaset, ekonomi, savaş, banş vs. hayatın her 

bölümünde İslâm'ı uygulamıştır. Bu yorum ile birlik te Peygamber¬ 

ler şeriatla değil, sadece dini ikame etmea.e görevlendirilmişlerdir," 

şeklindeki diğer yorumu da kabul edersek şayet , ortaya İlci farklı so¬ 

nuç çıkar. Birincisi, Hz. Peygamber (s.a) -haşa- asıl görevini ihlal 

ederek, bir hükümet kurmuş, ayrıntılı bir şeriat kanunu ikame et¬ 

miş ve diğer peygamberlerin şeriatından farklı bir şeriat ortaya koya¬ 

rak iman ve ahlâkın ana prensiplerini tebliğ etmekle iktifa etmiştir. 

İkincisi, Allah Teâlâ -haşa- diğer peygamberlere emrettiğinden vaz¬ 

geçmiş ve son Peygamber e (s.a) dini ikame etmenin yanısıra şeriat 

ile birlikte tam bir nizam kurdurmuştur. Allah bizi böyle düşünce¬ 

lerden muhafaza etsin. Dini ikame etmenin bu şekildeki anlamına 

değinen, bu iki ihtimalden başka, Allah ve Rasulü'nü (s.a) itham et¬ 

meyen üçüncü bir görüş daha varsa onu da öğrenmek isterim., doğ¬ 
rusu! 

Dinin ikame edilmesi emrolurduktan sonra Allah, r.on olarak 

"Dinde ayrılığa düşmeyin, (veya) dini parça.V '.ayin" diye buyurmuş- 
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tur. Bu ifade ile şu hususlar kastedilmiştir: Bir kimse "diri" içinde ye¬ 

ni bir takım görüşler (teviller) ortaya atar. Fakat ikna edici delillere 

sahip olmamasına rağmen, iddiası üzerinde o derece ısrar eder ki, 

kendisine inanmayanları tekfir ederek, sadece kendi görüşlerini ka¬ 

bul eden kimseleri mü min olarak addeder. Böylece kendi görüşleri¬ 

ni kabul edenleri yanında toplayarak, diğer müslümanlardan ayınr. 

Genellikle bu tür iddialan ortaya atan kimseler, ya daha önce dinde 

olmayan yeni birşeyleri dine yakıştmr, ya dinin kısımlarından birini 

çıkarır, ya da dinin açık bir nassını tahrif ve tevil ederek acaıb bir aki¬ 

de ve farklı ameller icad eder. Ayrıca dini o kadar bulandırır ve değiş¬ 

tirir ki, din anlaşılmaz bir hale gelir. Sözgelimi, dinde önemli bir emri 

önemsemez ama, mübah derecesindeki önemsiz bazı şeyleri de farz 

ve vacip telakki eder, hatta daha da ileri giderek, onları İslâm'ın 

esaslarından sayar. İşte sırf bu tür yaklaşımlardan ötürü, önceki 

ümmetle * arasında ayrılıklar çıkmış, parçalanma meydana gelerek 

fırkalar türemiş ve bu fırkalar zamanla müstakil birer din halini al¬ 

mıştır. Bu dinlere inanan kimseler, aslında tek bir dinden çıkmış ol¬ 

duklarını tasavvur bile edemiyorlar. Ancak bu bağlamda sözkonusu 

"tefrika" ile makul bir içtihat farklılığını karıştırmamak gerekir. 

Çünkü, dinin nas!an üzerine düşünmek suretiyle hüküm çıkarma¬ 

da, alimler arasında birtakım farklılıklar olması doğaldır. Allah'ın ki¬ 

tabındaki bazı ifadeleri, gerek anlam ve kullanış itibariyla, gerekse 

lisan itibarıyla farklı şekillerde anlamak mümkündür. Daha fazla 

izah için bkz. En am an: 141. Nahl an: 117-121, Bakara an: 220, Al-i 

İmran an: 16-16, Nisa an: 211-216, Maide an: 101, Enbiya an: 89- 

91, Hacc an: 114-117, Mümin an: 45-48, Kasas an: 72-74, Rum an: 

50-51. 

21. 8. ve 9. ayetlerde ele alman hususa, burada yeniden değinil¬ 

mektedir. Bu hususun izahı an: 1 İ de yapılmıştı. Burada şu yüzden 

tekrar edilmektedir: "Sen dinin gerçek yüzünü ortaya serdiğin için, 

bu akılsızlar sana kızmaktadırlar. Ancak aynı toplum içinde Allah'a 

yönelen İd: 'seler de bulunmakta ve Allah onları kendi tarafına çek¬ 

mektedir. İmi n ederek saadete ermek de iman edenlere kızarak ha¬ 

set içinde kalmak da herkesin kendi kısmeti ve nasibidir. Allah ın, 

nimetlerini taksiminde bir adaletsizlik yoktur. Allah, kendisine yö¬ 

nelen kimselere imanı nasip eder. Hidayetten kaçan insanları zorla 

iman ettirmek ise Allah'ın sünneti değildir. 



Cüz : 25 TEFHtMU'L KUR’AN 229 

14 Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra,22 yalnızca aralarındaki 
'tecavüz ve haksızlık'23 dolayısıyla ayrılığa düştüler. Eğer senin Rabbin- 
den, adı konulmuş bir ecele kadar geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, 

muhakkak aralarında hüküm verilmiş (iş bitirilmişti.24 Şüphesiz onla¬ 
rın ardından Kitaba mirasçı olanlar ise, herhalde ona karşı kuşku verici 
bir tereddüt içindedirler.25 

15 Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dos¬ 
doğru bir istikamet tuttur. Onlann heva (istek ve tutku)larına uyma.26 Ve 
de ki: "Allah'ın indirdiği her kitaba inandım.27 Aranızda adalet yapmak¬ 

la emrolundum.28 Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim 
amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sîzindir.29 Bizimle sizin aranızda 
(karşılıklı delillere dayalı = hüccet) bir tartışma konusu yoktur.30 Allah, 

bizi bir arada birleştirip-toplayacak ve dönüş de O'nadır." 

AÇIKLAMA 

22. Yani, tefrika ve ihtilaf, Allah, kitab ve peygamber göndermediği 
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için çıkmamış ve onlar, doğru yoldan habersiz olduklarından ötürü 
ayn ayn mezhep ve fırkalar kurmamışlardır. Aksine onlar, Allah'dan 
vahiy ve ilim geldikten sonra parçalanmışlardır. Dolayısıyla bunun 

sorumlusu Allah değil, bizzat kendileridir. Çünkü, Allah'ın açık açık 
bildirdiği şeriattan saparak çeşitli mezhep ve fırkalar kurmuşlar¬ 

dır. 
23. Yani, bu fırkaları icad etmenin ardında halis niyetler yoktur. 

Bu kimseler, birbirlerine ettikleri hased ve zulümden, ayrıca, kişisel 
çıkarlarından dolayı böyle ayrı ayrı mezhepler kurmuşlardı. Bazı 
kurnaz ve açıkgözler, şayet insanlar doğru yolu takip eder, yalnız Al¬ 
lah'a teslim olur, Rasulullah ı (s.a) önder kabul eder ve bir tek kitaba 
tabi olurlarsa salih bir akideye ve hak bir nizama sahip olacaklarını 
bilmektedirler ki onlar açısından bunun sonucu şu olur: Böyle bir 
nizamda onlann çıkarları zedelenir, halk onların önderliğini kabul 
etmez ve teslimiyetle ceplerini onlara boşaltamaz. Bu yüzden bu 

açıkgözler, yeni inanışlar, felsefeler ve dini merasimler icad etmişler¬ 
dir. Böylelikle bu kurnaz önder ve rehberler, yeni dinler icad etmek 
suretiyle büyük bir kitleyi dinin ana istikametinden kaydırmış ve in¬ 

sanları bölerek aralannda siyasi, ekonomik ve dini savaşlar çıkma¬ 
sına neden olmuşlardır. Sonuçta insanoğlunun tarih sayfalan kan¬ 

la boyanmıştır. 
24. Yani, Allah dileseydi, bu sapık yollan icad edenleri ve onlara bi¬ 

le bile uy anlan dünyada azab ile helak eder ve kimin hak, kimin batıl 
üzerinde olduğu belli olsun diye sadece doğru yola uyanlan bırakır¬ 
dı. Fakat Allah bunu kıyamet gününe kadar ertelemiştir. Aksi tak¬ 
dirde dünyanın bir imtihan yurdu olmasının bir anlamı kalmazdı. 

25. Yani, her peygamber ve onun yakın takipçilerinin döneminden 
sonraki nesiller Allah'ın kitabı hakkında şüphe ve güvensizlik duy¬ 
muşlardır. Nitekim Tevrat ve İncil okuyan herkes, bu şüphelerin ne¬ 

denlerini aşağı yu kan bilir. Sözkonusu nedenler şunlardır: öncelik¬ 
le daha evvelki nesiller bu iki kitabı aynı dil ve ibarelerini muhafaza 
etmek suretiyle sonraki nesillere ulaştırmamışlardır. Allah'ın kela¬ 
mıyla, tefsir, tarih, şifahi rivayetler, fıkhî alıntılar ve insanlann kendi 

sözlerini biribirine kanştırmışlardır. Asıl kitabın ortadan kaybolma¬ 
sına neden olacak şekilde tercümeler çoğalmıştır, öyle ki, kitab hak- 
kındaki tarihi senet ve vesikalar dahi yok olmuştur, işte bu yüzden 
onlann ellerinde bulunan kitaplar hakkında, "Bunlar Hz. Musa ve 
Hz. İsa'ya verilenlerin aynısıdır" diyemeyiz. Aynca onlann ruhani li¬ 
derleri zamanla mezhep, ilahiyat, felsefe, hukuk, tabiat, sosyoloji, 
psikoloji vs. gibi konularda öyle meseleler ortaya attılar ki, Ehl-i Ki¬ 
tab olma vasıflarını kaybettiler. Allah'ın vahyi hakkında hiçbir se- 
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net, vesika olmadığı için güvenilir bir kaynak da bulamadılar ki böy¬ 
lelikle ona başvurabilsinler ve doğru ile yanlışın ne olduğunu anla¬ 
yabilsinler. 

26. Yani, dinde hiçbir değişiklik yapmak ve taviz vermek suretiyle 
ılarla anlaşmaya oturma. Onlar, cahiliyye örf, adet ve alışı anlıkla 

nnı dine sokmak istiyorlar. Oysa bunlara İslâm'da yer yoktur. 
İslâm'ı kabul etmeleri için taviz vermeye yanaşma. Dileyen, Allah'ın 
dinini indirildiği gibi halis bir şekilde kabul etsin, aksi takdirde gide¬ 
cekleri yer cehennemdir. Allah ın dini hiç kimsenin hatırı için değiş¬ 
mez, kendi iyilik ve kurtuluşunu isteyen kimse, Allah'ın göndermiş 

olduğu dine göre kendisini değiştirerek ona tabi olsun. 

27. Yani, ben onlar gibi tefrika çıkararak Allah'ın bazı kitaplarına 
inanıp bazılarına inanmazlık etmem. Ben, Allah'ın indirdiği her ki¬ 
taba inanınm. 

28. Bu kapsamlı cümlenin pekçok anlamı vardır: 

a) Ben, gruplaşmadan uzak ve tarafsız olarak doğruyu söylemekle 
emrolundum. Benim görevim, herkese insaf ve adaletle davrc nmak- 
tır. Haklıların yanındayım. Hak sahibi ne kadar yabancı, haksız da 
ne kadar yakınım olursa olsun ben haklının yanındayım ve haksıza 
karşıyım. 

b) Benim size getirdiğim haklar herkes içindir. Hiç kimseye ayrı¬ 
calıklar tanımam ve herkese hak ile muamele ederim. Bu yüzden ak- 
raba-yabancı, büyük-küçük, zengin-fakir, güçlü-güçsüz demeden 
hepsi de benim yanımda aynı ölçüde haklarını alırlar. Hak ve haksız¬ 
lık, günah ve suç ölçüsü herkes için aynıdır. Ve ben de dahil hiçbir is¬ 
tisnası yoktur. 

c) Dünyada adaleti muhafaza etmekle, adaletsizliği ve haksızlığı 
toplumumuzdan kaldırmakla emrolundum. 

d) Bunun anlamı, hicretten sonra anlaşılmıştır: "Ben, Allah tara¬ 
fından tayin edilmiş kadı ve hakimim, aranızda adaletle hükmetmek 
benim görevimdir.'' 

29. Yani, biz kendi yaptığımız amellerden, siz de kendi yaptığınız 

amellerden sorumlusunuz. Şayet biz bir kötülük yapacak olursak, 
sizler bundan sorumlu olmayacak, cezaya biz çarptırılacağız. Bu 
hususa Bakara: 139, Yunus: 41, Hud: 35, Kasas: 55 de değinilmiş¬ 
tir. Aynca izah için bkz. Bakara an: 124, Yunus an: 49, Hud an: 39, 
Kasas an: 77. 

30. Yani, makul debiler öne sürerek sizlere tebliğ etmeye çalıştık, 
artık siz bilirsiniz. Gereksiz münakaşaya girmeye hiç niyetimiz 
yok. 
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16 O'na icabet olunduktan sonra, Allah hakkında (sözde) deliller öne 

sürüp tartışanların, 31delilleri, Rabbleri katında geçersizdir. Onların 

üzerinde bir gazab vardır ve şiddetli azab onlar içindir. 

17 Ki Allah, hak olmak üzere Kitabı ve mizanı indirdi.32 Ne bilirsin; 

belki kıyamet-saati pek yakındır.33 

18 Onda acele davrananlar, (gerçekte) ona inanmayanlardır. îman 

edenler ise, ona karşı bir korku içindedirler ve onun gerçekten hak oldu¬ 

ğunu bilirler. Haberiniz olsun; kıyamet-saati konusunda tartışmakta 
olanlar, gerçekte uzak bir sapıklık içindedirler. 

19 Allah, kullanna karşı lütuf sahibi olandır;34 dilediğini nzıklandı- 

nr.33 O, kuvvetlidir, azizdir.36 

20 Kim ahiret ekinini isterse, biz ona kendi ekininde arttırmalar yapa¬ 

rız. Kim de dünya ekinini isterse, ona da ondan veririz; ancak onun ahi- 

rette bir nasibi yoktur.37 

21 Yoksa onlann birtakım ortaklan mı var ki, Allah’ın izin vermediği 

şeyleri,38 dinden kendilerine teşri' ettiler (bir şeriat kıldılar)? Eğer o fasıl 

kelimesi olmasaydı, elbette aralannda hüküm (karar) verilirdi. Gerçek¬ 

ten zalimler için acıklı bir azap vardır.39 

22 (O gün) Zalimleri kazanmakta olduktan dolayısıyla korkuyla tit¬ 

rerlerken görürsün; o (yaptıklan) da üstlerine çöküvermiştir. İman edip 

salih amellerde bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirlcr. Rableri katın¬ 

da her diledikleri onlanndır. İşte büyük fazl (nimet ve üstünlük) bu- 

dur. 

AÇIKLAMA 

31. Bu, Mekke'de hergün cereyan eden hadiselere işaret etmekte¬ 

dir. O zaman Mekkeliler, İslâm'ı kabul edenleri sürekli takip ederler, 

çevrelerindeki akrabaları, müslümanlara baskı yaparak onlan Isl¬ 

âm'dan vazgeçirmeye ve Rasulullah'dan koparmaya çalışırlardı. 

32. "Mizan" kavramı ile, terazi gibi tartarak doğru ve yanlışın, hak 

ve batılın, zulüm ve adaletin, iyilik ve kötülüğün farkını bildiren "şe¬ 

riat'' kastolunuyor. Allah, elçisinin ağzından şunlan söyletmiştir. 

"Bana, aranızda adaletle hükmetmem, emrolunmuştur." Burada 

“Kitab” ile "Mizan'ın birlikte indirildiği zikrolunuyor ki, böylelikle 

adaletle hükmedebilsin. 

33. Yani doğru yola gelmeyi isteyen bir kimse, bu konuda acele et¬ 

melidir. Çünkü sonunuzun ne zaman geleceğini hatta ikinci nefesi 
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dahi alıp alamayacağınızı dahi bilemezsiniz. 

34. Burada geçen "latîf" kelimesinin iki anlamı vardır: Birincisi. Al¬ 

lah, kullanna çok şefkatli ve merhametlidir. İkincisi, O, kullarının 

en küçük ihtiyaçlannı bile öyle dikkati nazara alır ki, kendileri bile 

ihtiyaçlarının nasıl karşılandığının farkında bile olmazlar. Buradaki 

"kullar" ile tüm insanlık kastolunuyor. Yani Allah'ın lütfü tüm dün¬ 

yaya şamildir. 

35. Yani, Allah'ın lütufkar olması, tüm kullanna eşit nzık dağıta¬ 
cağı anlamına gelmez. Allah, herkese verir ama O nun verdiği eşit 

miktarda değildir. Bazılarına başka bir hususda, bazılanna da baş¬ 

ka bir hususda verir. 

36. Yani, nizam içindeki tüm taksimat, Allah'ın gücüne dayanıyor 

ve kimsenin gücü bunu değiştirmeye yetmez. Şayet, Allah bir kimse¬ 

ye vermek istiyorsa, kimse ona engel olamaz. Vermek istemiyorsa da 

verdiremez. 

37. önceki ayetlerde, herkes tarafından kolaylıkla müşahade edi¬ 

lebilmesi mümkün olan iki gerçeğe işaret edilmiştir. Birincisi, Al¬ 

lah'ın lütfü umumidir ve tüm kullar ondan yararlanmaktadırlar. 

İkincisi, nzık herkes için eşit dağıtılmamıştır ve insanlar arasında 

bu bakımdan fark vardır. Bu ayette, Allah'ın kullanna verdiği lütuf 

ve rızkın bağışlanmasında sayısız farklılıklar vardır, öncelikle bu 

farklılık usuldedir. Yani ahireti taleb edenler ile dünyayı talep eden 

lere başka başka nzıklar verilecektir. 

Bu önemli gerçeğe burada kısaca değinilmiştir. Fakat bu gerçeği 

aynntılan ile kavramak, insanın hayat tarzını yeniden gözden geçir¬ 

mesini sağlar. * . 

Dünya ve ahiret için uğraşanlar, tarlada çalışan işçilere benzetil¬ 

miştir. Çiftçiler toprağı çaba saı federek ekerler ve ondan ürün alır¬ 

lar. Fakat maksat ve niyetlerindeki farklılık, onların amellerinde de 

farklılığa yol açar, örneğin, ahiret için tarlada çalışan kimse ile dün¬ 

ya için tarlada çalışan arasında fark vardır. Dolayısıyla Allah indin¬ 

deki mükafatlan da farklı olur. Oysa her ikisi de bu dünyada çalış¬ 

maktadırlar. 

Ahiret için tarla eken kimseye Allah, dünyadaki nasibini verir ve 

o, dünyadayken kenene az-çok bir kısmet bulur. Çünkü, Allah'ın 

lutfu herkese şamildir. O, iyi ve kötü herkesi nzıkiandmr. Fakat Al¬ 

lah, Ahiret için tarlasını ekenin tarlasını bereketlendirmekle müjde¬ 

liyor. Çünkü o, buna tali' ur ve bunun için çalışmıştır. Onun tarlası- 
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na bereket vermenin pekçok şekli vardır. Örneğin, o ne kadar iyi ve 

halis niyet ile çalışmış ve ahiret için ne kadar salih amel işlemişse 

mükafatı da o nispette yüksek olur. Bunun yanısıra dünyada ahiret 

niyetiyle salih amel yaparsa, Allah ona iyilik yapmak için daha çok 

fırsatlar tanır. Yani, Allah tüm iyilik kapılannın kapanmasına ve şer 

kapılarının açılmasına müsaade etmez. Üstelik ahiret te bu dünyada 

yaptığı amellerin karşılığını fazlasıyla bulacaktır. En azından 10 ka¬ 

tıyla, binlerce fazlasıyla (hatta sınırsız) derecede mükafat alırlar. 
"Sadece bu dünya için tarla eken kimsenin-ki onun tüm çalışması 

bu dünya içindir- akibetini Allah şöyle bildiriyor: Birincisi, o ne ka¬ 

dar çaba sarfederse sarfetsin, Allah'ın kendisi için tayin ettiğinden 

fazlasını alamaz. İkincisi, bu dünyada ne bulduysa sadece onunla 

yetinmek zorundadır. 

38. "Şürekau" (ortaklar) ifadesi ile sadece insanların kendilerine 

yalvardıktan, müracaatta bulundukları, dua ettikleri, ibadet edip 

adak kestirdikleri ve bu şekilde ortak koştuklan tannlar kastedilmiş 

değildir. Burada 'ortaklar' ile insanlann kendilerine Allah ile beraber 

hüküm koymada ortak kabul ettiği kimseler kastolunmaktadır. Öy¬ 

le ki, onların ortaya attıklan düşüncelere, akidelere, nazariyelere 

iman edilir ve ahlâkî kaideler, kültürel normlar şeklinde ihdas ettik¬ 

leri değerler ölçü olarak kabul edilir. Onlann icad ettikleri kanunla¬ 

ra, dini törenlere, örf ve adetlere uyulur. Kişisel ve toplumsal hayatı 

düzenlemede, alış verişte, mahkemelerde, siyasette, yönetimde hep 

onlann kararlan esas alınır. İşte bu, o insanlann tabi olduklan şeri- 

atlandır. Yine bu, Allah'ın dininin karşısında kendi başına müstakil 

bir dindir. Onlar nasıl ki Allah'ın nzası olmadan bir din' ortaya koy¬ 

muşlarsa, onlara uyanlar da Allah'ın rızası olmadan uymuşlardır, 

işte Allah'dan gaynsına kulluk nasıl şirkse, bu da öyle şirktir. Daha 

fazla izah için bkz. Bakara an: 172 ve 288, Al-i İmran an: 57, Nisa an: 

90, Maide an: 1-5 ve 104-105, En am an: 86-87. 106-107, Tevbe an: 

31, Yunus an: 60-61, İbrahim an: 30-32, Nahl an: 114- 3 i 6, Kehfan: 

49-50, Meryem an: 27, Kasas an: 86, Sebe: 41 ve an: 63, Yasin: 60 ve 

an: 53. 

39. Yani, bu o kadar büyük bir cürümdür ki, şayet Allah son hük¬ 

münü vermeyi kıyamete kadar ertelememiş olsaydı, bunlan dünya 

da da azaba çarptınrdı. Çünkü onlar Allah'ın kulu olduklan hakle 

ortaya bir din' atmışlar ve onlara uyanlar da Allah'ın dinini bıraka¬ 

rak onlara tabi olmuşlardır. 
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23 İşte Allah; iman edip de salih amellerde bulunan kullarına böyle 
müjde vermektedir. De ki: '"Ben, buna karşılık sizden hiçbir ücret istemi¬ 

yorum,40 ancak akrabalık sevgisi hariç."41 Kim bir iyilik kazanırsa, bii 
ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, şükredene kar¬ 
şılığını verendir.42 

24 Yoksa onlar: "Allah'a karşı yalan Uüzüp-uydurdu"mu diyorlar? 
43Oysa eğer Alah dilerse, senin de kalbini mühürler.44 Allah, batılı yok 
edip-ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekişti¬ 

rir40 (gerçekleştirir). Çünkü O, sinelerin özünde olanı bilendir.46 
25 Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlemekte 

olduklarınızı bilen O'dur.47 

26 O, iman edip salih amelerde bulunanlara icabet eder ve onlara ken¬ 
di fazlından arttırır. Kâfirlere gelince; onlar için şiddetli bir azap var¬ 
dır. 

AÇIKLAMA 

40. Bu ifade ile Hz. Peygamber in (s.a), insanları Allah'ın azabın- 
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dan korumak için gösterdiği çabaya işaret olunuyor. O peygamber 

M, insanlara cenneti müjdeliyor. 

41. Yani, "Ben sizden bu yaptıklarım için bir karşılık beklemiyo 

rum. Ben sizden sadece yakınlanma (kurbâ) sevgi istiyorum." 

"Kurbâ" (akrabalar ve yakınlar) kelimesi üzerinde müfessirler ara¬ 
sında büyük ihtilaflar vardır. 

Bir grup müfessir bu ayetten Rasulullah'm (s.a) Kureyşlilere. “Şa¬ 

yet benim sözlerimi dinlemiyorsanız, hiç olmazsa kabile hatın için 
bana diğer Araplar'dan daha fazla düşmanlık göstermeyin" demek 

istediği şeklinde bir anlam çıkarmaktadır. İbn Abbasın, ayeti bu şe¬ 

kilde yorumladığı birçok raviden nakledilmiştir. (İmam Ahmed, Bu¬ 

harı, Müslim, Tirmizi, ibn Cerir, Taberânî, Beyhakî ve ibn Sad) Aynı 

yorumu Mücahid, İkrime, Katade, Suddi, Ebu Malik, Abdurrezzak 

b. Zeyd b. Eşlem, Dahhak, Ata b. Dinar ve daha birçok müfessir de 
yapmıştır. 

İkinci grup bu ayeti, "Ben sizden hiçbir şey istemiyorum, yeter ki 

sadece Allah a yakın olun" Yani, doğru yola gelmeniz benim için ye¬ 

terli bir karşılıktır. Bu yorum Haşan Basri den rivayet edilmiştir. Ka- 

tadenin bir kavli, bu yorumu doğruladığı gibi, aynca Taberanînin 

de İbn Abbas’tan aynı doğrultuda bir rivayeti vardır. Nitekim 

Kuranda konuyla yakından ilgili bir ayet bulunmaktadır: "Ben bu¬ 

na karşılık sizden bir ücret değil, sadece Rabbine doğru bir yol tut¬ 

mak isteyen kimseler olmanızı istiyorum, de" (Furkan: 57) 

Üçüncü grup ise. "Kurbâ" kelimesini "akraba" olarak kabul ediyor 

ve ayeti şu şekilde anlıyorlar. "Ben sizden bir ücret (mükafat) istemi¬ 

yorum, sizden istediğim sadece akrabalarıma sevgi göstermenizdir." 

Bu grup içinde bazıları "akrabalar" kelimesiyle, "Abdülmuttalibo- 

ğullannın' kastedildiğini söylerken, bazıları da' Hz. Ali, Hz. Fatma ve 

oğullan Hz. Haşan ile Hz. Hüseyin'in” kastedildiğini iddia etmekte¬ 

dirler. Bu yorum Said b. Cübeyr ve Ömer b. Şuayb dan rivayet edildi¬ 

ği gibi aynca İbn Abbas'a ve Ali b. Hüseyin'e de (Zeynelabidin) nispet 

olunmaktadır. Fakat bu yorumun birtakım ciddi nedenler dolayısıy¬ 

la kabul edilmesi mümkün değildir. Birinci neden, bu sure Mekke'de 

nazil olduğunda Hz. Ali ve Hz. Fatıma henüz evlenmemişlerdi ve do¬ 

layısıyla da çocuklan yoktu. Bunun yanısıra Abdulmuttaliboğulla- 

nnın hepsi müslüman olmadığı gibi içlerinde İslâm'ın çok açık düş¬ 

manlan vardı. Nitekim Ebu Leheb bu konuda çok net bir örnektir. 

Diğer bir neden, Hz. Peygamber in (s.a) akrabalan sadece Abdül- 
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muttalipoğullanndan ibaret değildi. Hz. Peygamber (s.a) anne tarafı, 

baba tarafı ve eşi Hz. Hatice dolayısıyla hemen hemen Kureyş'in hep¬ 

siyle akraba idi. Bu insanların ileri gelenlerinden bazıları Rasulul- 

lah'ın (s.a) safında bulunurken, bazıları da onun (s.a) en büyük düş¬ 

manı idiler. Dolayısıyla hiçbir mantık, Hz. Peygamber in (s.a), akra¬ 

baları olan Abdülmuttaliboğulla. ma sevgi gösterilmesi için ricada 

bulunabileceğini kabul etme/.. Üçüncü neden ise çok daha önemli¬ 

dir. İnsanları Allah'a çağıran ve yüce bir makamda bulunan Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) nasıl olur da, sadece kendi akrabaları için kafirlerden 

sevgi talebinde bulunur? Hiçbir akıl sahibi, Allah'ın, peygamberine 

kafirlerden böylesine hakir bir talebte bulunması için vahyedebile- 

ceğini tasavvur edemez. Kur an daki peygamber kıssalarının tümü¬ 

nü incelediğimizde hepsinin de toplumlannı hakka davet ederken 

tebliğlerine karşılık hiçbir ücret istemediklerini, bilakis ücretlerinin 

sadece Allah'a ait olduğunu söylediklerini görürüz (Bkz. Yunus: 72, 

Hud: 29-51, Şuara: 109-127, 145-146, 180) Yasin Suresinde bir 

peygamberin "hak" oluşunun, onun hiçbir çıkar gözetmeyişiyle öl¬ 

çülebileceği vurgulanmıştır. (Bkz. Yasin: 21). Yine Hz. Peygamber e 

(s.a) Kur an da tekrar tekrar şöyle söylemesi emredilmiştir: "Ben siz¬ 

den hiçbir ücret istemiyorum." (En am: 90, Yusuf: 104, Müminun: 

72, Furkan: 57, Sebe: 47, Sad: 86, Tür: 40, Kalem: 46.) 

Artık bu kadar açık delillerden sonra bir peygamberin yaptığı çağ¬ 

rıya karşılık, akrabalarına sevgi isteyebileceğini düşünmek müm¬ 

kün değildir. Bunun yanısıra, burada muhatabın kafirler olduğunu 

düşünürsek şayet, sözkonusu "istek" daha anlamsız gelir. Çünkü 

ayetin siyak ve sibakında, hitab hep kafirlere olduğu için onlardan 

karşılık beklemenin hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca kafirler Hz. Pey¬ 

gamberin risaletini kabul etmediklerine göre niçin ona mükafat ver¬ 

sinler? üstelik Rasulullah'ı (s.a) itham etme durumunda bulunu- 

yorlarkenî... 

42. Yani, isyan eden kullarının aksine, Allah'ın, iyilik yapma gay¬ 

reti içinde olan kullarına davranışı farklıdır: 

a) Onlar az veya çok iyilik yapmak için ne kadar çaba saı federler- 

se, Allah'da onlara daha fazla iyilik nasip eder. 

b) Onların tüm iyi niyetlerine rağmen, birtakım noksanları olsa 

bile, Allah onları görmemezlikten gelir. 

c) Onlar az veya çok sermaye olarak ne kadar iyi amel getirirlerse. 
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Allah onu artırır. 

43. Bu cümlede şiddetli bir sitem vardır. Adeta şöyle söylenme .ete¬ 

dir: "Ey Nebi! Bunlar o derece küstahlaşmalardır ki, senin duru¬ 

munda olan bir insana iftira etmektedirler. Onlar sana iftira atmakla 

yetinmedikleri gibi, seni bir kitap uydurmakla suçluyor ve böylece 

Allah'a da iftira atıyorlar." 

44. Yani, "Böylesine bir iftirayı sırf kalbleri mühürlendiği için atı¬ 

yorlar. Şayet Allah dilerse, senin de onlar gibi kalbini mühürleyebi¬ 

lir, ancak seni onlardan ayırması Allah'ın bir lütfudur." Bu ifade ile, 

Hz. Peygambere (s.a) iftira atanlarla gizli bir şekilde alay ediliyor. Ya¬ 

ni, "Ey Nebi! Onlar seni kendi seviyelerinde kabul etmektedirler. 

Kendi çıkarları için nasıl yalan, iftira ve hileye başvuruyorlarsa, se¬ 

nin de onlar gibi kendi çıkarın için bir yalan uydurduğunu ve sonra 

da Allah'a nispet ettiğini zannediyorlar. Fakat Allah'ın, kafirlerin 

kalbini mühürlediği gibi senin kalbini mühürlememesi onun bir lüt¬ 

fudur. 

45. Yani, kötülüğün daim olmaması ve sonuçta Hakkın galip gel¬ 

mesi Allah’ın bir sünnetidir. Bu yüzden Ey Nebi! Sen onlann yalan ve 

iftiralarına aldırmadan yapmakta olduğun işe devam et. Sonunda 

hak yerini bulur. Bu yalan, iftira ve hileler kaybolur gider. 

46. Yani, Allah onlann sana karşı çıkmalannın ardındaki gerçek 

niyetlerini \ i bilir. 

47. Bir önceki ayetin hemen akabinde "tevbe edilmesi için çağrıda 

bulunulmaktadır. Bu üsluptan ortaya şöyle bir anlam çıkmaktadır. 

Yani, "Ey zalimler! Sizler Hak bir Nebi ye karşı çıkmakla Allah'ın aza¬ 

bına daha çok müstehak olmaktasınız. Fakat şimdi yaptıklarınız¬ 

dan vazgeçer, tevbe ederseniz eğer, Allah da sîzleri affeder. Tevbe", 

kişinin yaptığı kötülükten utanması, pişman olması ve yaptığı kötü¬ 

lükten vazgeçerek bir daha yapmamaya karar vermesidir. Ancak ya¬ 

pılan kötülüğü telafi etmeye çalışmak da, samimi bir tevbenin gere¬ 

ğidir. Fakat telafi etmek mümkün değilse, tevbe eden kişi Allah'dan 

af diler ve ne kadar iyilik yapmak mümkünse o kadar iyilik yapar ve 

böylece önceden işlediği suçlan temizlemeye çalışır. Şayet "tev¬ 

be "nin gayesi Allah'ın rızasını kazanmak değilse o, "tevbe" değildir. 

Çünkü bir kötü işten ve davranıştan vazgeçmek Allah'ın "tevbe" hak¬ 

kında yaptığı tarife uymaz. Kısaca "tevbe" Allah nzası için kötü bir işi 

yapmayı terketmektir. 
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27 Eğer Allah, kullan için rızkı (sınırsızca) geniş tutup-y ay saydı, ger¬ 
çekten yeryüzünde azarlardı. Ancak O, dilediği miktar ile indirir. Çünkü 

O, kullarından haberi olandır, görendir.46 
28 O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rah¬ 

metini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir.49 
29 Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yay- 

ması50 O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onlann hepsini 

toplamağa güç yetirendir.01 
30 Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazanmakta oldu¬ 

ğu dolayısıyladır. (Allah,) Çoğunu da affeder.52 
31 Siz yeryüzünde (O’nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Allah'ın 

dışında ne bir veliniz vardır, ne de bir yardımcınız. 
32 Denizde yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler O'nun ayet¬ 

lerindendir. 

AÇIKLAMA 

48. Burada. Allah ın, Kureyşlilerin dikkatini şu noktaya çekmeye 
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çalıştığı anlaşılıyor: "Sizler bir Kayser veya Kisra görseniz, kendini¬ 
zin küçük bir tüccar kabileden başka bir şey olmadığınızı anlarsı¬ 
nız. Sîzlere diğer Araplardan biraz daha fazla imkan verdiğimiz için 

böbürleniyor ve Muhammed b. Abdullah’a (s.a) tabi olmayı onur kin¬ 
ci kabul ediyorsunuz." İşte bu yüzden, "Demek ki bu zavallılara ger¬ 
çek bir güç vermiş olsaydık, kibirlerinden patlayacaklardı. Bunun 

için onlara haddi aşmasınlar diye sınırlı bir güç verdik." demektedir. 
Aynı konuya çeşitli ayetlerde, farklı üsluplarla değinilmiştir. Bkz. 
Tevbe: 68-70, Kehf: 32 ve 42, Kasas: 76 ve 82, Rum: 9, Sebe: 34-36, 

Mümin: 82-85. 

49. Burada "veli" ile mahlukatının tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve 
onlara vekil olan "zat" kastolunmaktadır. 

50. Burada, hayatm sadece dünyada değil diğer gezegenlerde de 
olduğuna işaret olunuyor. 

51. Yani, Allah bunlan yapmaya nasıl muktedir ise. aynı şekilde 
toplamaya da muktedirdir. Dolayısıyla "Kıyametin gelmeyeceği ve 
gelip gidenlerin tekrar toplanmayacağı" düşüncesi yanlıştır. 

52. Burada tüm insanlara gelen musibetler değil, Mekke’deki ka¬ 

firlere gelen musibetler kastolunmuştur. Yani şöyle denilmektedir: 
"Şayet Allah sizleri her işlediğinizden ötürü hemen cezalandıracak 
olsaydı, şimdiye kadar sîzlerden hiçbiri hayatta olmazdı. Fakat bu 

musibet, (muhtemelen Mekke'deki kıtlığa işaret ediliyor) belki yola 
gelirsiniz diye sizler için bir uyan niteliği taşımaktadır. İsyan ettiği¬ 
niz Allah’ın karşısında ne kadar çaresiz, ne kadar aciz olduğunuzu 
biraz olsun düşünün. Oysa sizler Allah'tan başkasını "veli" olarak 
kabul ediyor ve onlann sizleri kurtaracağını zannediyorsunuz. As¬ 
lında sizleri Allah tan başka hiçbir güç kurtarmaya muktedir değil¬ 
dir." 

Hemen bu noktada, Allah’ın halis mü minler üzerindeki kanunu¬ 
nun farklı olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü mü minlere gelen 

musibet ve sıkıntılar, onlann günah, hata ve sıkıntılarının keffareti- 
dir. Nitekim bir hadiste şöyle denmiştir: "Müslüman, bir sıkıntı, 
dert, gam, keder Ve zahmet çekse, hatta ayağına bir diken bile batsa, 
Allah bunu onun yaptığı bir günaha keffaret olarak kabul eder" Al¬ 

lah’ın dini için çalışıp-çabalayan kimsenin karşılaştığı sıkıntılar, 
onun sadece günahlarına keffaret olmakla kalmaz, bunun yamsıra 
Allah indindeki de.ecesi de yükselir. Dolayısıyla hak yolda olan bir 
insanın sıkıntılar11 karşılaşıyor olmasını, o kimsenin günahlarının 
cezası şeklinde telakki etmek çok yanlıştır. 
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33 Eğer dileyecek olsa, rüzgân durdurur, böylecc onlar da onun üs¬ 

tünde kalakalırlar. Hiç şüphe yok, bunda çokça sabreden, çokça şükre¬ 

den kimse53 için gerçekten ayetler vardır. 

34 Ya da kazanmakta oldukları dolayısıyla onlan yok eder, bir çoğu¬ 

nu da affeder. 
35 (Öyle ki) Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, İ endileri için 

hiç bir kaçacak yer olmadığını bilip-öğrensinler.°4 
36 Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının metaldir.00 Allah 

katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir.06 (Bu da) İman edip 

Rablerine tevekkül edenler içindir;07 

AÇIKLAMA 

53. Burada "Sabır" kavramı. " İnsanın kendi nefsini kontrol altında 
tutması, her halükârda Allah a ibadet etmesi ve imanının üzerinde 

ısrarla diretmesi" anlamında kullanılmıştır. Yani kişinin iyi günle¬ 
rinde Allah ı unutup isyan etmemesi ve başkalarına zulmetmemesi 

gerekir. 
"Şükr" kavramı ise burada, "insanın başarıya re kadar erişirse 

erişsin, başarısını kendi marifeti kabul ederek kibirlenmemesi, bila¬ 

kis onu Allah ın bir lütfü sayması ve kötü günlerde dahi Allah'ın ni¬ 
metlerine hamd etmesi" anlamında kullanılmıştır. Yani kişi iyi va da 
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kötü her halükârda Allah’a şükretmelidir. 

54. Kureyşliler, ticaret amacıyla Hindistan'a ve Afrika'nın sahil ül¬ 
kelerine kayık ve gemilerle yolculuklara çıkıyorlar ve sürekli tufan ve 
fırtınanın çıktığı Kızıl Deniz den geçiyorlardı. Tufan ve fırtınanın ya¬ 
nışım, denizin altında bulunan kayalara her an çarpıp parçalanma 
tehlikesi şözkonusuydu. İşte Allah burada, Kureyşlilerin hergün gö¬ 
rüp karşılaştıkları manzaraların bir tablosunu çizmektedir. 

55. Yani, bu dünya, bir insanın şımararak böbürlenmesini gerek¬ 
tirecek bir şey değildir, örneğin bir kimsenin ne kadar çok malı ve 
serveti olursa olsun, kendisinin belli bir miktarın üstünde onlardan 
istifade etmesinin mümkün olmadığı gibi, o kimse herşeyini bu dün¬ 

yada bırakarak aynlır ve buradan elleri boş gider. Dolayısıyla bu ger¬ 

çeği idrak eden bir kimse, artık şımarıp böbürlenmez. 

56. Yani, bu gerçek servet (cennet) daha hayırlı ve daha süreklidir. 
Üstlik bu servette bir eksiklik te olmayacaktır. 

57. Tevekkül" burada imanvn bir cüzü olarak nitelenmekte ve ahi- 

retin kazanılmasının bunun başarılmasıyla mümkün olacağı ifade 
edilmektedir. Tevekkül şu anlamlara gelir: 

Birincisi, insanın, Allah’ın yol göstermesine (hidayetine) tam bir 
teslimiyetle güvenip, dayanması ve O nun tüm hakikati bildiğine 

inanmasıdır. Ahlâki kaideler, helâl ve haramın sınırlan, yeryüzünde 
yaşamanın kural ve prensipleri, kısaca Allah'ın koyduğu tüm ka- 
nunlann hak olduğunu bilmek ve onlan uygulamakla insan felaha 

ulaşır. 

İkincisi, insan Allah tan başkasına tevekkül etmemeli, kendi kuv¬ 
vet, kabiliyet ve imkanlanna güvenmemelidir. Ancak insan dünyada 
da, ahirette de başannın sadece Allah'ın yardım ve inayetiyle olaca¬ 
ğına inanmalıdır. Bir kimsenin Allah'ın yardım ve inayetini elde ede¬ 

bilmesi için de, ancak O nun için çalışması ve O nun koyduğu kural¬ 
lara uyması gerekir. 

Üçüncüsü, Allah'ın va'd ettiği şeyler, ancak Allah'a tevekkül edip, 
iman eden ve salih amel işleyen kimseleredir. Tevekkül eden kimse¬ 
ler, batıl yollarda ne kadar çok çıkarları olursa olsun, yine de o yollan 
terk eder ve Allah'a tevekkül edip, Allah'ın helâl yollarında azıklarını 
ararlar, bu yüzden sıkıntılarla karşılaşsalar bile hak yolda yürü¬ 
mekte ısrar ederler. İşte bundan, iman ile tevekkülün birbirlerine ne 
kadar bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Sadece iman ettiğini söylemek, 
ancak, Allah'a tevekkül etmeden ve helâl haram smınnı hesaba kat¬ 
madan nzık kazanmaya çalışmak, Allah'ın yukandaki va dini elde 

etmeye yetmez. 
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37 (Bunlar,) Büyük günahlardan vc çirkin -utanmazlıklardan kaçı¬ 

nanlar38 ve gazablandıkları zaman bağışlayanlar,39 

38 Rablerine icabet edenler,60 dosdoğru namazı kılanlar, işleri kendi 

aralannda şûra ile olanlar61 ve kendilerine nzık olarak verdiklerimizden 

inf ak edenler,62 

AÇIKLAMA 

58. kah için bkz. Nisa an: 53-54, En am an: 130-131, Nahl an: 89, 

Netin an: 32. 

59. Yani, onlar öfkeli değil, sakin bir mizaca sahiptirler, kinci değil¬ 

dirler, Allah'ın kullarının noksanlıklarına göz yumarlar. Ve öfkelen¬ 

diklerinde öfkelerini bastırırlar. Bu özellik, imanm en önemli vasıfla¬ 

rından birisidir ve Kur an da övülmüştür. (Bkz. Al-i fmran: 134) Ay¬ 

rıca, Hz. Peygamber in başan kazanmasındaki en mühim amiller¬ 

den biri olma keyfiyetine haizdir. (Bkz. Al-i îmran: 159) Hz. Aişe'den 

(r.a) şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: "Rasulullah hiçbir surette nef¬ 

si için intikam alma yoluna gitmemiştir. O sadece, Allah'ın hududla- 

nna tecavüz eden kimselere ceza vermiştir.'' (Buhari, Müslim) 

60. Yani, Allah onlan çağmrsa, onlar hemen buyur diyerek koşar, 

Allah'ın davetine icabet eder ve O'nun her emrini yerine getirmeye 

çalışırlar. 

61. Bu, müminlerin en iyi özelliklerinden kabul edilir, öyle ki bu 

husus Al-i Îmran: 159 da "emir" şeklinde beyan edilmiştir. Dolayı¬ 

sıyla, İslâm toplumunda istişare önemli bir yer işgal eder. İslâm top- 

lumunda istişare yapmaksızın işleri yürütmeye çalışmak sadece ca- 
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hillik değil. Allah ın nizamına karşı gelmektir de. 

İslâm istişareye niçin önem vermiştir? Bu soru üç temel nedene 

dayalı olarak cevaplandırılabilir: 

a) Şayet bir mesele iki ya da ikiden fazla kimseyi ilgilendiriyorsa ve 

buna rağmen sözkonusu mesele hakkında bir kişi karar verirse, di¬ 

ğerlerine haksızlık etmiş olur. Dolayısıyla ortak yapılan bu işte hiç 

kimsenin kendi keyfine göre karar vermeye hakkı yoktur, işte bu ne¬ 

denden ötürü adil bir sonuca varabilmek için, konuyla ilgili tüm şa¬ 
hıslarla istişarede bulunmak gerekir. Yine bir mesele karara bağla¬ 

nacaksa ve karardan çok büyük bir kitle etkileneceği için istişare 

mümkün değilse, o insanların seçtikleri ve güvendikleri kimselerle 

istişare yapılmalı ve sonra mesele karara bağlanmalıdır. 

b) Şayet bir kimse, ortak çalışmalarda sorunu kendi başına göre 

halletmeye çalışıyorsa, bilinmelidir ki onun böyle davranmasının 

ardındaki neden, ya kendi çıkarlarıdır, ya da o şahıs kendisini her¬ 

kesten üstün görerek başkalarını aşağılamaktadır. Oysa, ahlâk ba¬ 

kımından bu iki neden de kötüdür ve bir mü min bu iki çirkin özellik¬ 

ten beridir. Mü min kişi, başkalarının haıckını meşru olmayan bir 

yolla ele geçirerek haksızlık yapmaz. Yine bir mü min, kendini be¬ 

ğenmiş bir halde herkesten daha iyi bildiği zannına kapılmaz. 

c) Bir iş, şayet başkalarının hak ve çıkarları ile ilgili ise o iş hakkın¬ 

da karar vermek çok büyük bir sorumluluğu müdrik olmayı gerekti¬ 

rir. Kalbinde Allah korkusu olan bir kimse, bu yükü yalnız başına ta¬ 

şımayı katiyetle istemez. Aksi bir davranış, yani, böylesine bir so¬ 

rumsuzluk ancak, kalbinde Allah korkusu olmayan ve ahirette vere¬ 

ceği hesaba aldırmayan kimseler tarafından yapılır. Allah'tan kor¬ 

kan ve ahiret hesabma iman eden insanlar, kat i surette herkesi ilgi¬ 

lendiren meseleler hakkında, kendi başlarına karar vermek iste¬ 

mezler. Onlar söz konusu meseleyle ilgili olan kimselerle veya onla¬ 

rın seçtiği ve ilgilendiği temsilcilerle istişare eder ve tarafsız bir şekil¬ 

de karara varırlar. Sonuçta verilen kararda herhangi bir yanlışlık 

dahi sözkonusu olsa, bir tek kişi sorumlu olmaz. 

Bu üç hususa dikkat edecek olursak şayet, istişaren’»! Islâm'ın 

ahlâkî yapısının temel taşı olduğunu ve ondan (istişareden) kaçın¬ 

manın İslâm'ın tahammül edemeyeceği derecede bir ahlâksızlık ol¬ 

duğunu müşahede ederiz. Islâm, büyük veya küçük her işte istişare 

ile karara varmayı emreder. Öyle ki, evdeki işlerin bile evin beyi ile 

hanımı abasındaki istişarenin sonucunda karara bağlanmış olması- 
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nı ister. Hatta çocuklann yaşı büyükse istişareye katılımının sağ¬ 

lanması gerekir. Ayrıca köy, kasaba vs. hakkında bir karar alınacak¬ 

sa akil ve baliğ olan herkes ile istişare yapılmalıdır. Şayet bir toplu¬ 

mu idare etmek için bir yönetici seçilecekse, o yönetici toplumun 

tüm bireylerinin onayıyla seçilmelidir. Toplumun güvenini kazan¬ 

mış olan ehli rey toplumun işlerini yürütmek, ancak bu güveni kay¬ 

bettiklerinde ise istifa etmelidirler. Zorla toplumun başına musallat 

olmamalıdırlar. Mü minlerden toplumun onayını cebir, hile ve rüş¬ 

vet ile etkilemeye çalışıp, kendini seçtiren veya yönetimde kalmaya 

çalışan bir kimse kötü niyetlidir ve sadece kendi çıkan için böyle 

davranmaktadır. Bu kimseler "Onlann işleri aralannda istişare ile¬ 

dir" ayetine zahiren uyduklarını göstermeye çalışırlar, fakat aslında 

bu ilahi beyana uymazlar. Onlar hem Allah ı hem de halkı aldatmaya 

çalışırlar. Ancak halk onlann bu sahtekarlıklannı anlamayacak ka¬ 

dar ahmak değildir. Ve Allah'ı da zaten hiç kimsenin aldatmaya gücü 

yetmez. 

"Onlann işleri aralarında istişare iledir" ayeti beş temel düsturu ta- 

zammun eder: 

a) Karara bağlanacak bir meseleyle ilgili olan ve karardan etkile¬ 

necek herkes mesele hakkında aydınlatılmalıdır. Aynca meseleyle 

ilgili kendi düşüncelerini söyleyebilmeleri için her türlü hak istisna¬ 

sız onlara verilmelidir. Bunun yanısıra alınacak kararlan açıkça 

eleştirebilmeli, protesto edebilmeli ve kararlara itiraz edebilme hak¬ 

kına sahip olmalıdırlar. Tüm bu haklannı kullanmalanna rağmen, 

gidişat hakkında olumlu bir değişiklik gözlenmemişse, yöneticileri 

a .ğiştirebilmelidirler. Toplumun özgürlüğünü ellerinden almak ve 

onlara danışmadan, yine onlann işlerini yürütmek açıkça o topluma 

hiyanet etmektir. Böylesine bir tavır içerisinde halkı idare etmeye 

yeltenenler, sözkonusu ayeti çiğnemiş olurlar. 

b) Toplumsal sorumluluk alacak olan kimseler, halkın onayıyla 

seçilme'ıdirler. Halk onlan hiçbir korku duymadan, hiçbir baskıya 

maruz kalmadan ve serbestçe seçilebilirken, seçilme durumunda 

olanlar da gayri meşru metodlara (örneğin, rüşvet, hile, tehdit vs.) 

başvurmamalıdırlar. Çünkü bu tür yöntemlerle halktan alınan 

onay, onay değildir. Bu şekilde toplumun başına geçen kimse, o top¬ 

lumun gerçek lideri değildir. Gerçek lider, halkın kendisini sevdiği ve 

onu özgür iradesiyle seçtiği kişidir. 

c) Toplumun başındaki liderin şura heyeti, o toplumun güven 

duyduğu kimselerden oluşmalıdır. Halkın onayını para, tehdit, ya- 
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lan ve hile gibi yollarla elde etmiş olan kimseler aslında halkın güve¬ 

nini hak etmiş değildirler. 
d) İstişare esnasında şura heyetine mensup temsilciler, tercihle¬ 

rini iman, ilim ve samimiyet çerçevesi dahilinde kullanmalıdırlar. 

Tercihlerini özgürce yapabilmeleri için baskı, rüşvet ve grup çıkarla¬ 

rından etkilenmeden, kendi inandıkları ve bildikleri doğrultuda ha¬ 

reket etmelidirler. Şayet onlar tercihlerini bu şekilde kullanmaya¬ 

cak olurlarsa, mezkur ayeti ihlal etmiş olurlar. 

e) Ehli rey, yani, "şura" mensuplan, bir konuda ittifak ile ve ço¬ 

ğunlukla karar alırlarsa, o karar itirazsız kabul edilmelidir Çünkü, 

her şahıs veya grup kendi bildiğini okursa şayet, istişarenin bir anla¬ 

mı olmaz. Nitekim Allah, sadece "Onlann işleri aralannda istişare 

iledir", demekle kalmamış ve "Yapacağın işler hakkında onlarla isti¬ 

şare et" diye emretmiştir. Bu, "Onlara sadece danışın" demek değildi, 

aksine "Onlarla istişare ettikten sonra, ittifak ve çoğunlukla alır.an 

ra uyun" demektir. 
Bu bağlamda, istişare yoluyla karar alma yetkisinin sınırsız olma¬ 

dığı iyice bilinmelidir. Çünkü, üzerinde istişare edilmesi sözkonıtsu 

olan saha dinin kaideleriyle sınırlanmıştır. Ana prensip şu şekilde 

belirlenmiştir: "Şayet bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Al¬ 

lah ve Rasulü'ne döndürün'* veya "Aranızda anlaşmazlıklar hakkın¬ 

da karar vermek sadece Allah'a aittir." Bu ana prensip dolayısıyla 

müslümanlar, ancak naslardan çıkarılan yorum ve düşünceler ile. 

kendisiyle amel edilen kurallar hakkında istişarede bulunabilirler. 

Yoksa hiçkimse Allah ve Rasulu nün açık açık bildirdiği bir husus 

üzerinde istişarede bulunmaya yetkili değildir. 
62. Bu ifade, üç anlama birden gelmektedir: 1) "Bizim verdiğimiz 

helâl nzıktan harcarlar, ihtiyaçlan olduğundan dolayı haram ve gay¬ 

ri meşru yollarla mal kazanmaya çalışmazlar." 2) "Cimrilik yapmaz¬ 

lar." 3) "Verilen nzıklan sadece kendi nefisleri için değil, ancak hak 

yolunda da sarfederler." 
Birinci şık, "O kimseler, sadece Allah ın verdiği helâl ve tayyib 

olan malı rızk olarak telakki ederler." anlamına gelir. İkinci şık, "Rız¬ 

kın sarfedilmek üzere verildiği, toplayıp yığmak ve üzerinde bekçilik 

yapmak için verilmediği" anlamını tazammun eder. Üçüncü şık ise. 

Kurandaki "infak etmek * (sarf etmek) kelimesinin, insanın salt ken¬ 

di ihtiyaçlan için kullanılmadığı ve Allah yolunda harcamayı kapsa¬ 

dığını anlatır. İşte bu üç neden dolayısıyla infak etmek, mü minlerin 

en önemli özelliklerinden biri olarak nitelendirilmiştir. 
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39 Vc haklanna tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlar¬ 

dır.63 
40 Kötülüğün karşılığı,64 onun misli(benzeri) olan kötülüktür.60 Ama 

kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Al¬ 

lah'a aittir.66 Gerçekten O, zalimleri sevmez.67 
41 Kim de zulme uğradıktan sonra nusret bulur (hakkını alırlsa, artık 

onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. 
42 Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere ''tecavüz 

ve haksızlıkta bulunanların' aleyhinedir. İşte bunlar için acıklı bir azab 

vardır. 
43 Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azme değer işler¬ 

dendir.68 
44 Allah, kimi saptınrsa, artık bundan sonra onun hiç bir velisi yok¬ 

tur.69 Azabı gördükleri zaman, o zalimleri bir görsen; "Geri dönmeğe bir 

yol var mı?" derler.70 

AÇIKLAMA 

63. Kafirler için, "kolay yutulur lokma" olmayışları, mü minlerin 

en önemli özelliklerindendir. Onların yumuşak huylu ve affedici bir 
karaktere sahip olmaları, "zayıflık" olarak nitelenemeyeceği gibi, İsi- 
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âmin mü minlere münzevî rahipler gibi yaşamalarını öngördüğü de 
söylenemez. Müslümanın yüceliği, galip geldiğinde dahi intikam alı¬ 
cı olmayıp, affedici oluşundandır. Onla., müstazaflann hatalarına 

göz yumarlarken, müstekbirlere karşı cesurdurlar ve onların önün¬ 
de boyun eğmezler. Öyleki onlar mü minleri, karşılarında çelik gibi 
sert bulurlar. 

64. Buradan itibaren önceki ayetlerin izahı yapılıyor ve bu izah pa¬ 

ragrafın sonuna kadar sürüyor. 
65. intikam almanın temel ilkesi, zarar gören kimsenin gördüğü 

zarar nispetince karşılık vermesidir. Aksi takdirde zulüm edilmiş 

olur. 
66. ikinci ilke, intikam almanın caiz olmasıyla birlikte makbul ola¬ 

nı, intikam almaktan vazgeçip affetmektir. İşte bu af. karşısındaki 
insanın ıslahına neden olabilirse şayet, çok daha faydalıdır. Çünkü 

nefsini kontrol altına alıp affedici olan kimseye Allah şöyle den ‘Mü¬ 
kafatını ben vereceğim, çünkü sen tüm ızdırabına rağmen intikam 
almaktan vazgeçtin." 

67. Yani, intikam alırken siz de zalim olmayın, size kötülük yapan 

birine onun yaptığından daha fazlasıyla mukabele etmeyin. Sözgeli¬ 
mi, size tokat atan birine tokatla cevap verdiğiniz gibi bir de tekme 
atmayın Bunun yanısıra günah işlenerek verilen bir zarann kr yılı¬ 
ğını, günah işlemek suretiyle almak caiz değildir. Sözgelimi, oğlunu¬ 
zu katleden bir kimsenin oğlunu katledemezsiniz. Yine kızınızı veya 
kızkardeşinizi iğfal eden rezil bir insandan, onun kızı veya kızkardeşi 
ile zina ederek intikam almanız haramdır. 

68. Burada sıralanan özelliklerin tümü Hz. Peygamber in (s.a) ve 
ashabının üzerinde bulunmaktaydı. Onlarda bu özelliklerin oldu¬ 

ğunu gören Mekkeli müşriklere, herşeyi uğrunda feda ettikleri bu 
dünyanın geçici hayatının bir değeri olmadığını anlatmaktadır. Asıl 
değerli olan, ahlâklı olmak ve Kur an a iman eden insanların toplum¬ 

daki diğer insanlara örnek olmak bakımından taşıdığı sıfatlara sa¬ 
hip bulunmaktır. 

69. Yani, Allah mübarek bir kitab olan Kur an ı yol gösterici olarak 
indirmiş, güzel bir ahlâkı ve temiz bir yaşantısı olan Hz. Muham¬ 
medi (s.a) peygamber ve önder olarak göndermiştir. Allah'a ve pey¬ 
gamberine iman edenlerin yaşadıkları hayatı "en güzel örnek" olarak 

gördüğü halde iman etmeyen kimseyi Allah dalâlet içinde bırakır. 
Allah'ın terkettiği kimseye de artık hiç kimse yol gösteremez. 

70. Yani, bugün küfürden dönmeleri mümkün iken dönmüyorlar. 
Azab geldikten sonra dönmek isteyeceklerdir ama, o zaman da döne- 
miyeceklerdir. 
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45 Onları görürsün; zilletten başları önlerine düşmüş bir halde, ona 
(ateşe) sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar.71 İman edenler 
de: "Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendi nefislerini, 
hem de yakm-akraba (veya yandaşHanm da hüsrana uğratmışlardır" de¬ 
diler. Haberiniz olsun; gerçekten zalimler, kalıcı bir azab içindedirler. 

46 Onların Allah’ın dışında kendilerine yardım edecek velileri yok¬ 
tur. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiç bir (çıkış) yolu yoktur. 

47 Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün,72 gelmeden evvel, Rab- 
binize icabet edin. O gün, sizin için ne sığınılacak bir yer var, r.e de sizin 
için inkâr (etmeğe bir imkân).73 

48 Şayet onlar, sırt çevirecek olurlarsa, artık biz seni onların üzerine 
bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz.74 Sana düşen, yalnızca tebliğ- 
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dir. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız za¬ 

man, ona sevinç-duyar. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dola¬ 

yısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda da insan bir nankör kesili- 

verir.73 

AÇIKLAMA 

71. Korkunç birşeyle karşılaştığında insan, korkudan hemen göz¬ 
lerini kapatır, fakat yine de kendini bakmaktan alamayarak gözu- 
cuyla o şeyin kendisine ne kadar yakın olup olmadığına bakar. Ve 
sonra yeniden korku ile gözlerini kapatır. İşte cehenneme sevkedilen 

insanların o anki halleri bu şekilde tasvir edilmiştir. 
72. Yani, Allah, azabı onlardan defetmeyecek ve başkalarının da, 

azabı onlardan def etmeye gücü yetmeyecektir. 
73. Burada kullanılan ifadenin orjinali "Vemalekurı inin 

nekır "dir. Bu ifade birkaç anlama gelir. 
a) Sîzler yaptığınız kötülükleri reddedemeyeceksiniz. 
b) Kimlik değiştirmek suretiyle ortadan kaybolamazsınız. 
c) Kendinizi karşısında bulduğunuz şeye kızamayacak ve itiraz 

edemeyeceksiniz. 
d) Sizin bu durumdan kendinizi kurtarmanıza imkan yoktur. 
74. Onlan zorla inandırmakla mükellef olmadığın gibi, İslâm'ı ka¬ 

bul etmeyişlerinin nedeni de senden sorulmayacaktır. 
75. Burada insan ile Allah'ın kendilerine azıcık bir nimet verdiğin 

de hemen şımaran ve büyüklenerek hak davete kulak vermeyen 
kimseler kastolunmaktadır. Onlar biraz güçlükle karşılaşsalar, kıs¬ 
metlerinin kötülüğünden dem vurup, Allah'ın verdiği diğer nimetleri 
unuturlar. Zaten onlar tefekkür de etmezler. Ne zenginlik, ne de fa¬ 
kirlik onlann hidayeti bulmalarına vesile olmadığı gibi, İslah olmala¬ 
rı da mümkün değildir. Bu hitap, her ne kadar yukanda zikrettiği¬ 

miz kimselere hitap ediyorsa da, isim verilmeyerek, genel bir ifadeyle 
yine genel bir zafiyete değinilmiştir. İşte bu zafiyet onlann marazlan- 
nın asıl nedenidir. Burada karşımıza, tebliğ yönteminde dikkat et¬ 
memiz gereken bir nokta ortaya çıkıyor. Muhatab doğrudan doğru¬ 
ya değil, dolaylı ve genel bir uslup içersinde eleştirilmelidir ki bu, 
kendisinde zıt duygulara ve inada yol açılmasına neden olmasın. O 
kimsede birazcık şuur varsa eğer, kendi hatasını anlayacak ve onu 

düzeltmeye çalışacaktır. 
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49 Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.76 Dilediğini yaratır. Diledi¬ 
ğine dişiler armağan eder, dilediğine de erkek armağan eder. 

50 Veya onları erkekler ve dişiler olarak çift (ikiz) verir.77 Dilediğini 

de kısır bırakır. Gerçekten O, bilendir, güç yetirendir. 
51 Kendisiyle Allah'ın konuşması, bir beşer için olacak (şey) değil¬ 

dir;78 ancak bir vahy ile79 ya da perde arkasından80 veya bir elçi göı\derip 

kendi izniyle dilediğine vahyetmesi (durumu) başka.81 Gerçekten O, yü¬ 
ce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.82 

52 Boylece sana da biz kendi emrimizden bir ruh vahyettik. “Sen, ki¬ 

tap nedir, iman nedir bilmiyordun.84 Ancak biz onu bir nur kıldık; onun¬ 
la kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dos¬ 
doğru olan bir yola yöneltip-iletiyorsun. 
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5-:i Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah ın 
yoluna. Haberiniz olsun; işler Allah'a döner.85 

AÇIKLAMA 

76. Müşrikler kabul etsin veya etmesinler, kainatın gerçek Rabbi 
ve Hükümranının Allah olduğu ve kainatın yönetiminin zâlim ve zor¬ 
baların eline birakılmadığı gerçeği asla değişmez. Aynca nebi, veli 
veya sahte ilahlardan hiçbirinin Allah'ın hükümranlığında ortaklığı 

yoktur ve kainatın yegane hükümdan Allah’tır. O na isyan edenler¬ 
den hiçbiri kendi güçleri ile ayakta dahi kalamaz.... Oysa, diğer in¬ 
sanlar tarafından ortak koşulan bu sahte ilahların o insanları Al- 
lah'dan kurtarmaya yetecek hiçbir güçleri yoktur. 

77. Allah dilemedikçe, bir kimsenin, ne kadar güç ve keramet sahi¬ 
bi olursa olsun, değil başkalarına, kendisine bile istediği gibi bir ev¬ 

lat edinemeyeceği gerçeği. Allah'ın kudretinin çok açık bir ispatıdır. 
Kısır olan bir insana Allah dilemedikçe ne ilaç, ne de muska yarar 
sağlar. Kendi çabalarıyla hiç kimse diledikleri gibi, kız veya erkek bir 

çocuk meydana getiremez. Bu konuda herkes acizdir. Hatta hiç kim¬ 
se ana rahmindeki çocuğun cinsiyetini dahi bilemez. İşte tüm bunla¬ 
ra raı nen kendisini Allah tan müstağni gören ve O na ortaklar <to- 
şa k mse bu basiretsizliğinin cezasını çeker. 

78. Burada hitap son bulurken surenin açılış konusuna yeniden 
değinilmektedir. Konuyu iyice kavrayabilmek için surenin ilk ayeti¬ 
ni ve açıklama notunu tekrardan okuyunuz. 

79. Burada Vahiy’’ ile ilka, ilham, kalbe doğmak ve rüya kastolun- 
maktadır. Tıpkı Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. Yusuf a (as) rüyada gösteril¬ 
diği gibi (Bkz. Yusuf: 4-100, Saffat: 102.) 

80. Yani, sesi duymakla birlikte konuşan şahıs görülmemektedir. 
Örneğin Hz. Musa (as) Tur Dağı nda bir ağaçtan Allah’ın sesini duy¬ 
muş ama O nu görmemiştir. (Bkz. Taha: 11 -46, Nemi: 8-12, Kasas: 
30-35). 

81. Tüm semavi kitaplar bu şekilde vahyolunmuştur. Ancak bazı 

kimseler bu cümleyi yanlış tevil etmişler ve ifadeyi. "Allah bir pey¬ 
gamber gönderir ve o (peygamber) Allah’ın izniyle herkese vahyeder" 

şeklinde anlamışlardır. Oysa doğrusu, "Allah bir Rasûl (Cibril) gön¬ 

derir ve izniyle ona (peygambere) vahyeder.’’ şeklindedir. Tevilin ne 
kadar yanlış yapıldığı açıkça ortadadır. Nitekim peygamberlerin hal¬ 
ka tebliği Kur’an’da vahiy şeklinde ifade edilmiştir. Aynca Arapça’da 

bir insanın bir diğer insanla konuşması "vahiy" ile ifadelendirilmez. 
Vahiy, luga a "giz 1; ve hız’- işaret" anlamına gelir. 
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82. Yani. O, bir kul ile karşılıklı konuşmanın fevkindedir ve bun¬ 
dan münezzehtir. Kullanna birşey demek istiyorsa, bu O nun için 
hiç de güç olmaz. 

83. "Kezalike" (böylece) ifadesi, daha önce zikredilen vahyin geliş 
biçimiyle ilgili üç yöntemi nitelemektedir. "Ruh" kelimesi ile de pey¬ 
gamberlere vahyedilen mesaja işaret olunuyor. Bu. Kur an ve hadis¬ 
le de sabittir zaten. 

Hz. Peygambere her üç yolla da vahiy gönderilmiştir: 
a) Hz. Aişe (r.a), başlangıçta Rasulullaha vahyin, sadık rüya şek¬ 

linde geldiğini rivayet etmektedir. (Buhari, Müslim) Vahyin bu şekil 
de gelişi daha sonra da sürdü. Çünkü Rasulullah a birçok talimatın 
rüyalar şeklinde verildiğini hadislerden öğreniyoruz. Nitekim 
Kuranda Fetih Suresinin 27. ayetinde bu husus açıkça zikredil¬ 
miştir. Ayrıca birçok hadisde Rasulullah'ın, Filan hususda Allah 
bana emretti" veya "Filan şeyden men edildim" gibi ifadeler kullandı¬ 
ğı rivayet edilmektedir. Bu rivayetlerin çoğu Hadis-i Kudsi'dir. 

b) Miraç esnasında ikinci tip vahiy gönderilmiştir. Bunun, çeşitli 
hadislerden, Allah ile Hz. Peygamber arasındaki bir tür diyalog oldu¬ 
ğu anlaşılmaktadır. Tıpkı Hz. Musa ile Allah'ın, Tur Dağı nın etekle¬ 
rinde konuştuğu gibi. 

c) Allah'ın Hz. Peygamber e Cibril (a. s) vasıtasıyla vahiy gönderdi¬ 
ğine bizzat Kur an ın kendisi şehadet etmektedir. (Bkz. Bakara: 97, 
Şuara: 192-195) 

84. Yani, Risaletten önce Hz. Peygamber, ne kitabın kendisine na¬ 
zil olacağmı beklemiştir, ne de böyle bir şeyi tasavvur etmiştir. Elbet¬ 
te semavi kitaplar ve muhtevaları hakkında da bir bilgiye sahip de¬ 
ğildi. Kendisi Allah’a iman etmiş olmasına rağmen, insanların Allah 
hakkında, meıekler. peygamberler, kitaplar ve ahiret hakkında nasıl 
bir akideye sahip olmaları gerektiğini şuurla ve ayrıntılarıyla bilmi¬ 
yordu. Mekkeli kafirler de Hz. Peygamber in semavi kitaplar ile ilgili 
bir şey konuşmadığını biliyorlardı. Çünkü Hz. Muhammed'in pey¬ 
gamberlik davası gütmek gibi önceden karar verdiği bir düşüncesi, 
-iyeti olsaydı 40 sene susmaz, ortamı hazırlamak için bu konularda 

sürekli konuşurdu. Fakat o, 40 senenin sonunda bu konular hak¬ 
kında birdenbire ayrıntılarıyla konuşmaya ve tebliğ etmeye başla¬ 
mıştır. (Bkz. izah için Kasas an: 108) 

85. Bu son uyan kafirlere yapılmıştır. "Dikkat edin, Hz. Peygamber 
size tebliğ etmiştir ve sizler de onu işittiniz. Bu iş burada bitmeyecek 
ve sonunda Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Kimin sonunun nasıl 
olacağı, orada verilecek nihaî kararda belli olacaktır.' 

ŞURA SURESİNİN SONU 
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43 
• 

ZUHRUF SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı, İçinde "zuhruf" kelimesi geçen 35. ayetten almış¬ 

tır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili kesin bir kayıt 

yoktur. Ancak muhtevasından surenin indiği dönemle, Fussilet ve 
Şûra Surelerinin indiği dönemin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Çün¬ 
kü bu surenin konulan bir zincirin halkaları gibi birbirine benze¬ 

mektedirler. Hepsi de kafirlerin Hz. Peygamber in (s.a) hayatına son 
vermek için planlar kurmaya başladıklan bir dönemde nazil olmuş¬ 
tur. Hatta o dönemde kafirler böyle bir girişimde de bulunmuşlardır. 
Nitekim surenin 79-80. ayetlerinde bu olaya işaret edilmektedir. 

Konu: Bu surede, Kureyş'in ve diğer Arap kabilelerinin cahilce 
inanç ve davranışlan şiddetle eleştirilerek, onların bu akidelerinin 
bir temele dayanmadığı ve asılsız olduğu ispatlanmaktadır. Aynca 
bu cahiliye toplumunun bireylerinden aklı celime sahip olanları 
Toplumun hurafelere yapıştığının ve bu hurafeler yüzünden bata¬ 

cağının açıkça görülmesi ve kendilerini kurtarmak için çırpınması¬ 
na rağmen Hz. Muhammed i (s.a) reddetmelerinin ne kadar akılsızca 
olduğunu" düşünmeye çağırmaktadırlar. 

Surenin girişi şu şekildedir: "Siz, aklınız sıra zorbalık yapmak su¬ 
retiyle Kitab ın nüzulunu önleyeceğinizi sanıyor ve bunun için çaba¬ 
lıyorsunuz. Ancak hiçbir zaman kitapların ve peygamberlerin gön¬ 

derilme?-. şerrin muhalefetinden ötû.ü duiGu.-ulmarmş, bilakis, Al- 
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lah, peygamberlere ve kitaplara karşı koyan kafirleri en sonunda 
helak etmiştir. Şayet sizler de aynı yolda ısrar ederseniz, akibetiniz 
onlarınki gibi olacaktır." Aynı konuya ilerideki ayetlerde (41-42 ve 

79-80) tekrar değinilmiştir. Daha sonra muhatap Hz. Peygamber 
(s.a) gibi görünüyorsa da aslında onun hayatına kastetmek isteyen¬ 
lere, şöyle bir ikazda bulunulmuştur: "Sen hayatta kailsan da, kal- 
masan da onlar mutlaka hak ettikleri cezayı göreceklerdir." Bunun 
yaraşıra kafirler "Sizler, Peygambere (s.a) karşı bir karar aldınız, an¬ 
cak biz de sîzlere karşı bir karar alacağız" denilerek tehdit edilmekte¬ 

dirler. 
Daha sonra kafirlerin inandıkları "din", Hz. Peygamber e (s.a) kar¬ 

şı öne sürdükleri "deliller", şu şekilde ele alınmaktadır. 

Kendileri de kabul etmektedirler ki; kainatın, Allah’a ortak koş¬ 
tukları ilahların ve bizzat kendilerinin dahi yaratıcısı Allah'tır. Yine 
bilmektedirler ki, faydalanmakta oldukları dünyadaki tüm nimetle¬ 

rin yaratıcısı da Allah’tır. Fakat buna rağmen onlar, başkalarını Al¬ 
lah’a ortak koşmakta hâlâ ısrar ediyorlar. 

İnsanları Allah'ın çocukları olarak nitelemekte bir beis görmezler¬ 
ken, kendileri için kız çocuğa sahip olmayı zül telakki ediyorlar. 

"Dişi ilahlar" olarak kabul ettikleri meleklerin heykellerini yap¬ 
makta, onlara kadın elbiseleri giydirip, mücevherler takmakta ve 
"Allah’ın kızlan" olduklarına inandıkları için onlardan istekte bu¬ 
lunmaktadırlar. Oysa ellerinde, bu düşünce ve davranışlarını doğr 
rulayıcı bir delil de yoktur. 

Onlar, yaptıkları bu hareketleri dolayısıyla ikaz olunduklarında, 
"Allah istememiş olsaydı, bizi böyle davranmaktan alıkoyardı" de¬ 
mektedirler. Halbuki yeryüzünde bazı olayların Allah'ın izniyle vuku 
buluyor olması, Allah’ın o yapılanları tasvip ettiği anlamına gelmez. 
Sözgelimi, dünyada putlara tapılmakta, hırsızlık, zina, zorbalık, ci¬ 
nayet vs. gibi cürümler işlenmektedir. Ancak hiçbirisi de Allah'ın ra¬ 

zı olduğu işlerden değildir. Allah’ın hangi davranışı tasvip ettiği, 
hangi davranışı tasvip etmediği, insanlara yol gösterici olarak gön¬ 
derdiği kitaplarda bildirilmiştir. Dolayısıyla O nun razı olduğu dü¬ 

şünce ve davranışları bilebilmek için bu kitaplara başvurmak gere¬ 
kir. 

Onlara, "Bu düşünce ve davranışlarınızı hangi delile dayandırı¬ 
yorsunuz?" diye sorduğunuz talerde, şu şekilde cev^rj verecekler¬ 
din "Atalarımız da böyle yapıyorlardı." Yani onlar bir dinin haklılığı¬ 
nın ölçütü olar.ik ata:arının da avnr şeklîde davranmış olmasmı ye¬ 
terli saymaktadırlar. Birde bunla.*, üz. İbrahim’in (a.s) torunları ol- 
•'ıak;a övünmekteydiler. Cysa Hz. :î>n»him (a.s), atalarının dmine 
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sırt çevirmiş ve körü körüne taklide karşı çıkmıştı. Madem onlar ata¬ 
larını taklit etmek istiyorlar, o halde niçin atalarından şerefli olanları 
-Hz. İbrahim, Hz. İsmail gibi- bırakıp cahil olanları takip ediyor¬ 

lar? 
Onlara, "Allah'ın gönderdiği peygamberlerden ve indirdiği kitap¬ 

lardan biri, hiçbir surette şirki tavsiye etmiş midir?" diye soracak 

olursanız hıristiyanlan örnek vererek şöyle derler: "Hıristiyanlar da 
İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ederek ona tapıyorlar." Oysa soru, "Hangi 
peygamberin ümmeti, Allah a ortak koşmuştur?" şeklinde değildi. 

Bilakis soru, "Hangi peygamber halka şirkin mesajını aktarmıştır?" 
şeklindeydi. Yani Meryem oğlu İsa (a.s) ne zaman, "Ben Allah'ın oğ¬ 
luyum, bana kulluk edin" diye söylemiştir? Onun halka aktardığı 

mesaj, her peygamberin mesajı gibi "Benim de sizin de Rabbiniz olan 
Allah a kulluk edin" şeklindedir. 

Sizler, Hz. Muhammed i mal ve mülk sahibi olmadığı için peygam¬ 

ber olarak kabul etmekte tereddüt duyuyor ve "Eğer Allah peygam¬ 
ber göndermiş olsaydı, iki şehirden (Mekke-Taif) birinin büyüğüne 
gönderirdi" diye düşünüyorsunuz. Nitekim Firavun da Musa'ya pey¬ 

gamberliği yakıştırmayarak onu hakir görmüş ve şöyle bağırmıştı: 
"Şayet gökyüzünün hükümdarı, yeryüzünün hükümdarı olan be¬ 
nim gibi birine bir elçi gönderecek olsaydı, şüphesiz ki kollarında al¬ 
tın bilezikler olan ve yanında meleklerden ordu bulunduran bir elçi 
gönderirdi. Bu adam da nereden çıkageldi? 

Ben, fazilet ve şeref sahibiyim. Nil Nehri benim ayaklan mm altın¬ 

dan akmaktadır ve ben Mısır'ın hakimiyim. Oysa O, ne servet ve 
mülke, ne de bir iktidara sahiptir.” 

Kafirlerin bunun gibi cahilce inanç ve düşünceleri tek tek çürütü¬ 

lür ve sonunda açıkça şöyle buyurulur: "Allah tektir. O hiç kimseyi 
evlat edinmemiştir ve O ndan başka ilah yoktur. Hiç kimseye, bile bi¬ 
le dalâlet üzerinde ısrar etmiş birini, Allah'ın azabından kurtarması 

için şefaat etme yetkisi tanımamıştır. Allah, evlat edinmekten mü¬ 
nezzehtir. O, kainatın tek yaratıcısıdır ve O nun dışında herşey yara¬ 
tılmıştır. Hiçbir şey zatında ve sıfatlarında O na ortak olamaz. Allah 

indinde şefaat, ancak hak yolunda olanlar tarafından, yine bu yolda 
olmak için çaba göstermiş olanlara edilir. 
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1 Hâ, Mîm. 
2 Apaçık olan Kitaba andolsun; 
3 Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye1 Arapça bir 

Kur'an kıldık. 
4 Hiç şüphesiz o, bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır;2 çok yücedir, 

hüküm ve hikmet doludur.3 

AÇIKLAMA 

1. Burada Kuranı, Allah'ın tafsil ettiği ve Onu Hz. Muhammed'in 
(s.a) uydurmadığı ihtar olunarak, "Kitab-ı Mübîn" üzerine yemin 
edilmektedir. Kur an üzerine yemin edilmesinden, Allah ın, insanla¬ 
ra şunlan hatırlatmak istediği anlaşılıyor: "Bu kitabın bizzat kendisi 
sizler için apaçık bir hüccettir. Yine bu kitabın anlaşılır muhtevası, 

fasih ve beliğdir. Hak ve batıl arasım ayıran bir çizgidir. Tüm bu özel¬ 
likler. Kur an ı tafsil edenin Alemlerin Rabbi Allah'dan başkası olma¬ 

dığına kendi başlarına birer delildirler. 
Daha sonra "Anlayabilmeniz için Kur'an ı Arapça bir dille indir¬ 

dik" diye buyrulmak tadır. Bu, iki anlama gelir: Birincisi, "Bu kitap 
sizin kendi dilinizde nazil olmuştur. Dolayısıyla Yabancı bir dilden 

nazil olduğu için, biz bu kitabın doğru olup olmadığına karar vere¬ 
meyiz" diye bir mazeret öne süremezsiniz. Bu kitabın lafızları, konu¬ 
lan, üslûbu ve dili apaçıktır. Binaenaleyh bunu Hz. Muhammed'in 
(s.a) veya herhangi bir Arab'ın yazdığı düşünülemez." İkincisi, "Biz 
bu Kitabı, muhatap bir Arab kavmi olduğu ve Arapça anladığı için 
Arapça indirdik. Bazı kimselerin, Hz. Muhammed i "Muhammed'in 
dili Arapça'dır, bu Kitab da Arapça olduğuna göre bunu kendisinin 
yazmış olması akla daha uygundur" şeklindeki suçlamalan haksız¬ 

ca yapılmış bir iftiradan başka birşey değildir." (İkinci anlam hak¬ 

kında daha fazla izah için bkz. Fussilet 44 ve an: 54.) 
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2. "Ümmü'l-Kitab" ifadesiyle tüm peygamberlere nazil olan mesa¬ 
jın, kendisinden alındığı asıl "el-Kitab" kastolunmaktadır. Söz konu¬ 
su kitab. Vakıa Suresi nde "Kitab-ı Meknûn" (saklı ve korunmuş ki- 
tab) diye nitelenirken, Buruc Suresi nde ise "Levh-i Mahfuz” (her tür¬ 
lü değişiklikten korunmuş, silinmez yazı) şeklinde zikredilmiştir. 

Kur an için de "Ümmu'l-Kitab" ifadesinin kullanılmasının nedeni, 
önemli bir hakikatin açıklanmak istenmesidir. Allah Teâlâ muhtelif 

zaman, mekan ve toplumlarda, yine muhtelif peygamberlere farklı 
dillerde farklı kitablar indirmiştir. Ancak bu kitapların tebliğ ettikle¬ 
ri akide bir olduğu gibi, ayrıca hak ile batılın, hayır ve şerrin ölçüsü 
de aynıdır. Yani tüm semavi kitaplar, insanları bir tek dine davet 

eder, ahlâki sosyal konularda olsun, ya da hayatın tüm cephelerinde 
olsun aym ilkeleri öngörür. Dolayısıyla bu kitablann dilleri farklı ol¬ 
sa bile, neşet ettikleri kaynak birdir. Bu kitablann asıl kaynağı 
"Levh-i Mahfuz" olarak Allah indinde bulunur ve ihtiyaca göre, yeri 
ve sırası geldiğinde peygamberlere kendi dillerinde mesajlar halinde 
vahyolunur. örneğin Hz. Muhammed (s.a), Arap olmayıp da başka 

bir kavme mensup olsaydı Kuran da o kavmin dilinde nazil olurdu, 
onun lafız ve ibareleri de yine o kavmin yaşadığı yörenin şartlanna 
uygun özellikler taşırdı. Fakat mesajın özü değişmezdi. Ya da 

Kuranın muhtevası aynı olmakla birlikte, dili farklı olacaktı. Bu ko¬ 
nuya Şuara Suresi'nin 192-196. ayetlerinde şöyle değinilmekte¬ 
dir. 

"Muhakkak ki O, alemlerin Rabbinin tenzilidir. O nu er-Ruhu'l- 
Emîn indirdi. Senin kalbine uyarıcılardan olman için, apaçık Arapça 
bir dille, o evvelkilerin kitablannda da vardır." 

Aynca bkz. Şuara Suresi an: 119-121. 
3. Bu cümlede hem "Ümmü’l-Kitab", hem de "Kitab-ı Mübin" birlik 

te kastolunmaktadır. Yani "Ümmü’l-Kitab" tanımı, hem Kur an ı tarif 

eder, hem de Kuranın kendisinden elde edildiği kaynağı. Böylelikle 
burada şu nokta zihinlere yerleştirilmek isteniyor: "Bazı kimselerin 

Kitab'm diğerini takdir edememesi ve onun hikmetinden yararlana- 
mayıp, onu anlayamaması, bu kitabın önemini azaltmaz, değerini 
düşürmez. Bilakis bu kitab, herhalukârda takdire şayandır. Çünkü 
o, âli olan, mucizevî bir belâgata sahip, çelişkisiz, noksansız, hikmet 

dolu bir Kitabdır ve onu Yüce Allah indirmektedir. İşte böyleşine 
özelliklere sahip bir kitabın, hiç kimse menfur gayretleriyle değerini 
düşüremez." Surenin daha ileride gelecek oi-u. 44. ayetinde, Arap- 

lar'a ve özellikle Kureyşlilere hitaben, "sizler bu Kitab ın değerini ve 
kendiniz için büyük bir şeref vesilesi olduğunu bilmelisiniz. Fakat 
ondan yüz çevirirseniz, Allah sizi çetin bir azaba uğratır." buyurul- 
maktadır. (Bkz. an: 39) 
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5 Siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye,4 şimdi o zikri (öğüt ve hatır¬ 

latma dolu Kur'an'ı) sizden (uzaklaştırıp) bir yana mı bırakalım? 
6 Oysa biz, önceki (cemiyet)ler içinde nice peygamber(ler) gönder¬ 

dik. 
7 Onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederler¬ 

di.5 
8 de, kuvvet bakımından onlardan daha üstün olan (toplum)ları 

yıkıma uğrattık. Öncekilerin örneği geçti.6 
9 Andolsur., onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, 

tartışmasız: "Onlan üstün ve güçlü (aziz) olan, bilen (Allah) yarattı" di¬ 

yecekler. 

10 Ki O, yeıi sizin için bir beşik kıldı7 ve onda size (birtakım) yollar 
var etti,8 böylece doğru yolu bulasınız.9 

11 Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de,10 onunla ölü bir 

memleketi 'dirilttik (ve her yanma yeniden hayat) yaydık'; siz de böyle 
(kabirlerih;zden diriltilip) çıkarılacaksınız.11 
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AÇIKLAMA 

4. Bu cümleyle uzun bir serencem özetlenmiştir. Yani Hz. Muham- 
med in Peygamberliğini ilan etmesinden, bu ayetin nazil edildiğe za¬ 
man arasındaki on yıllık süre boyunca neler olup-bitmişse adeta tek 
bir cümleyle ortaya serilmiştir. Cehalet ve dalâlet içerisinde yüzen 
bir toplum, aniden Allah ın lütfuna mazhar olur ve onlan gaflet, ce¬ 
halet ve dalâletin bataklığından kurtarmak, gerçeklerden haberdâr 
etmek ve hidayetin yolunu onlara göstermek için kendilerine yüce 
bir peygamber ile mükemmel bir kitab gönderebilir.. Fakat bu toplu¬ 
mun cahilleriyle çıkar gruplan hemen bu yüce peygamberi sustur¬ 
mak için ellerinden geleni ardlanna koymazlar. Ancak tüm karşı 
koymalara rağmen "Islâm Daveti" adım adım yayılır, yayıldıkça da 
daha şiddetli muhalefetlerle karşılaşır. Hatta bu sapıklar, Hz. Mu- 
hammed i (s.a) öldürmeye bile kalkışırlar. İşte böyle bir atmosfer içe¬ 
risinde onlara şöyle denir: "Sizlerin bu akılsızlıklannızdan dolayı 
kendi rahmet ve keremimizden vazgeçmeyeceğimizi ve bu yüzden 
nasihat ve hidayet kapımızı kapatarak, asırlardır içinde bulunduğu¬ 
nuz dalâlet üzerinde sizleri serbest bırakacağımızı mı sanıyorsu¬ 
nuz? Böyle davranmak, öncelikle benim rahmetimle uyuşmaz. Do¬ 
layısıyla rahmet ve keremime karşı nankörlüğün, yüz çevirmenin ve 
bâ*’la sarılmanın sonuçlarını Hiç düşündünüz mü?" 

S Yani, bu engellemeler, karşı koymalar ve insanların şerri, kitab- 
laı .ndirmemizi ve peygamberler göndermemizi engelleyecek olsay¬ 
dı, bu güne kadar ne bir peygamber gönderilir, ne de bir kitab ind il¬ 
miş olurdu. 

6. Yani, bir takım insanların şerri, tüm insanlık için gönderilen 
mesajın nüzulünü engelleyemeyeceği gibi, insanları kitab ve pey¬ 
gamberden de mahrum bırakamaz. Kafirler, ne zaman iktidar sar¬ 
hoşluğuyla Allah'ın peygamberlerine karşı koymuşlar ve gurur için¬ 
de onlarla alay etmişlerse, Allah onları helâk etmiştir. Nitekim Al¬ 
lah'ın azabı geldiği an Kureyş’ln bu zavallı önderlerinden binlerce 
kez daha güçlü olan toplumlar, karınca gibi ezilmişlerdir. 

7. Kur'an'ın, konuyla ilgili birçok yerinde "Araş" (döşek) kelimesi 
kullanılmış olmasına rağmen, bu ayette "mehd" (beşik) kelimesi kul¬ 
lanılmıştır. Böyle bir ifade yoluyla insanoğlunun tıpkı bir bebek gibi 
yeryüzünde rahat ettirildiği anlatılmak istenmektedir. Oysa yeryü¬ 
zü, uzay içerisinde boşlukta durmakta ve saatte 66.600 mil hızla ha¬ 
reket etmektedir. Arzın içinde bulunan sıcaklık, taşlan dahi eritecek 
güçtedir. Nitekim arz, arasıra lavlarını dışanya püskürterek bu gü¬ 
cünü hissettirmektedir. Ancak bu dehşet verici tehlikeye rağmen 
Hâlık olan Allah, insanlar için yeryüzünü bir istirahat yeri kılmıştır. 
Dolayısıyla sizler onun üzerinde herhangi bir tehlikenin farkında ol¬ 
maksızın dolaşmakta, uzayda başaşağı durmanıza rağmen düşme- 
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den gezebilmektesiniz. Yine yeryüzü, bir silahtan çıkan mermiden 
daha hızlı dönmesine rağmen, sizler yeıyüzünü herhangi bir prob¬ 
lemle karşılaşmadan ekip-biçebiliyor ve birçok nimetler elde edebili¬ 
yorsunuz. Bazen küçük sarsıntılarla (depremler), sizlere gücünü 
gösteren korkunç bir varlığın üzerinde bulunduğunuz ve Allah'ın bu 
korkunç varlığı emrinize vermiş olduğu sizlere hatırlatılmaktadır. 
(Bkz. Nemi an: 74-75) 

8. Yani, dağlar arasında birçok geçitler, yeryüzünün düzgün ve 
engebeli sathı üzerinde nehirler ve işlerinizi görebilmeniz için doğal 
yollar sizler için varedilmiştir. İnsanlar, bunlar vasıtasıyla yeryü¬ 
zünde dolaşır ve çevrelerine yayılırlar. Şayet Allah, bunlan varetme- 
seydi, örneğin dağlar arasından bir geçit bulunamasaydı, insanlar 
bulundu klan yerlerden kımıldayamazlardı bile. Ayrıca, yeryüzüne 
birbirinden farklı şekiller verilmeseydi, bir bölgenin başka bir bölge¬ 
den temyiz edilememesi yüzünden kaybolmadan dolaşmak müm¬ 
kün olmazdı. Bunun anlamını insanoğlu, yüzlerce kilometrelik ıssız 
bucaksız bir çöle düşüp nereden gelip nereye gideceğini bilmediği za¬ 
man anlar. 

9. Bu cümle iki anlamı birden tazammun eder. Birincisi, "Bu işa¬ 
retler kendilerinden yararlanarak dilediğiniz yere gidebilmeniz için 
konulmuştur." İkincisi ise, "insanlar bu işaretler vasıtasıyla Allah'ın 
kudretini müşahede edip, kainatın bir tesadüf eseri olmadığını veya 
birkaç ilahın biraraya gelerek meydana getirmediğini anlasınlar. O 
takdirde insanlar, dağların, nehirlerin ve yolların meydana gelmesi¬ 
nin, kendilerinin onlan anlayıp kolaylıkla dolaşabilmeleri için yer- 
yüzündeki bölgelerin birbirinden farklı özelliklerde yaratılmasının, 
bir tek Halik olan Allah'ın eseri olduğunu göreceklerdir." 

10. Yani her bölge için, yıldan yıla aşağı yukan aynı miktarda ya¬ 
ğan ve suyla beslemek suretiyle toprağı verimli kılan yağmurlar gön¬ 
derilmektedir. Bazı bölgelerin kurak ve çöl olarak yaratılması ve bazı 
bölgelerde de yağmur gönderilmeyerek kıtlığın meydana gelmesi, Al¬ 
lah'ın bir hikmetidir. Çünkü o bölgelere yağmur gönderildiği zaman 
insanlar, yağmurun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlarlar. 
Aynca bu nizam ve sistemin bir idare edeni olduğu, karşısında her¬ 
kesin çaresiz kaldığı ve bir ülkeye yağan yağmurun ölçüsünü değiş¬ 
tirerek. koskoca arzın düzenini bozmaya veya sel ve tufan gelmesini 
engellemeye ya da bulutlan istediği bölgeye götürmeye hiç kimsenin 
gücünün yetmeyeceği anlatılmaktadır, (izah için bkz. Mü'minun an: 
17-18, Hicran: 13-14) 

11. Burada bitkilerin su vasıtasıyla canlanması, iki hususa bina¬ 
en delil getirilmektedir. Birincisi, "Bu, Allah'ın hikmet ve kudretidir, 
O nun ilahlığmda hiçbir ortağı yoktur." İkincisi, "ölümden sonra ha¬ 
yatın olması mümkün ve mutlaktır." (İzah için bkz. Nahl an: 53/a, 
Hacc an: 79, Rum an: 25-34-35, Fatır an: 19, Yasin an: 29) 
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12 Ki O, bütün çiftleri yarattı 12ve sizin için gemilerden ve hayvanlar¬ 

dan bineceğiniz şeyleri de var etti. 
13 Onların sırtlarına binip-doğrulmanız, sonra onlara binip-doğrul- 

d uğun uz zaman da, Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: "Bunlara bizim 
için boyun eğdiren (Allah) ne yücedir, yoksa biz bunu (kendi hizmetimi¬ 

ze) yanaştıramazdık" demeniz 13için. 
14 Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip-döneceğiz.14 

AÇIKLAMA 

12. "Çiftler" ifadesiyle sadece kadın ve erkekler kastolunmamak- 
tadır. Allah, diğer mahlukatı da çift çift yaratmıştır. Onların birleş¬ 
mesinden de diğer çiftler meydana gelmiştir Örneğin elektriğin po¬ 
zitif (+) ve negatif (-) kutuplarının bir araya getirilmesiyle sayısız icat¬ 
lar elde edilmiştir. Nitekim insan. Allah'ın çeşit çeşit mahlukatım. 
onların sayısız çiftlerini, yapılarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve 
bunca çeşit mahlukatın birbirleriyle çiftleşmeleri sonucunda mey¬ 
dana gelenleri bir bir düşünecek olsa, bu kainatın sahibinin ay m za¬ 
manda Halik, Hakim ve Müdebbir olduğunu anlayacaktır. Ancak 
akıldan mahrum insanlar, bu kainatın yaratıcısı olmadığını düşü¬ 
nebilir veya onun birden fazla ilahın eseri olduğunu ileri sürebilir. 

13. Yani, Allah, kainatta sadece insanlara, gemi ve hayvanlan bi¬ 
nek olarak vermiştir. Bu yüzden insanlar, onlann üzerlerine aülmış 
çuvallar gibi olmamalı ve bu gemileri denizin üstünde yüzdürenin, 
bu denizleri meydana getirenin ve bazılarının insanlardan çok kuv¬ 
vetli olmasına rağmen, istedikleri yere gidebilmelerini sağlayan 
bunca hayvanı yaratanın kim olduğunu düşünebilmelidir. Bu ni¬ 
metlerden faydalandıkları halde, bu nimetleri bağışlayan Allah'ı 
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unutabilmek için kişinin kalb ve vicdanının kararmış olması gere¬ 
kir. Hassas bir vicdan taşıyan kişi, bu bineklerden yararlandığında, 
Allah'a hamdederek "Bu binekleri benim hizmetime veren zat ne yü¬ 
cedir ve yine o zat ne büyüktür ki zatında ve sıfatlarında hiçbir ortağı 
yoktur ve hiçkimseye muhtaç değildir. O na şükreder ve O na ortak 
koşmaktan yine O na sığınırım" der. 

Bu ayetin en iyi açıklaması, Rasulullah'ın bineklere binerken 
yaptığı dualardır. Abdullah b. Ömer'den şöyle bir hadis rivayet edil¬ 
miştir: "Rasulullah savaşa çıktığında, bineğe binerken üç kez "Al- 
lah'u Ekber" der ve bu ayeti okuduktan sonra şöyle dua ederdi: "Al¬ 
lah'ım bana bu seferde hayır ve takva nasip eyle. Sevdiğin amelleri 
işlememe yardım et. Allah ım bu seferi benim için kolaylaştır, mesa¬ 
feleri kısalt. Allah'ım yanımda bana yol arkadaşı ol. Ardımda bıraktı¬ 
ğım ailemi koru. Ey Allah'ım, seferde beni, gıyabımda ailemi koru." 
(Müsned-i Ahmed. Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, Darimi) 

Hz. Ali'den şöyle bir hadis rivayet olunmuştur. "Rasulullah ata bi¬ 
nerken, atın üzengisine bastığında "Bismillah" dedi ve ata bindi. Da¬ 
ha sonra bu ayeti okuyarak üç defa "Elhamdülillah", üç defa da "Al¬ 
lah ü Ekber" dedi ve "Seni tenzih ederim, senden başka ilah yoktur. 
Zulmettiğimiz nefsimizi bize bağışla" diye dua ederken gülümsedi. 
Bunun üzerine ben (Hz. Ali) "Ya Rasulullah. niçin güldünüz?"' diye 
sorunca O, "Allah'ım beni bağışla" diyen bir kulun sözünü Allah be¬ 
ğenir ve kulum benden başka hiçkimsenin kendisini bağışlamaya¬ 
cağım zaten bilir, der" diyerek cevap verdi. (Müsned-i Ahmed, Tirmi- 
zi. Nesei) 

Bir şahıs "Ebu Mücelles" adıyla şöyle bir hadise anlatmaktadır: 
"Bir defasında bineğime binerken bu ayeti okudum ve bunun üzeri¬ 
ne Haşan Basri bana: "sen (bineğine binerken) bu ayeti okumakla mı 
emrolundun?" diye sordu. "Peki ne okuyayım" diye cevap verince, o 
da dedi ki: "Bana Islâm'ı nasip eden Allah a hamdolsun. Yine Hz. 
Muhammed i göndermekle bize ihsan eden ve bizi insanlar arasın¬ 
dan çıkmış en hayırlı ümmet kılan Allah'a hamdolsun" dedi ve bu 
ayeti okudu.'" (lbni Cerir-Ahkâmul-Kur'an, el-Cessas) 

14. Yani, her sefere çıkmadan önce, çok büyük ve son bir seferin si¬ 
zi beklediğini hatırlayın. Yolculuk esnasında muhtemelen bineği¬ 
nizden düşebilir ve bu son seferiniz olabilir. Dolayısıyla her sefere çı¬ 
kışımızda bunun son bir sefer olma ihtimalini unutmamalıyız. 

Şimdi bu hususun ahlâki yönünü düşünelim, örneğin sefere çı¬ 
kan bir şahıs, şuurlu olarak yukarıdaki gibi dua etse, o şahıs zulüm, 
fısk, fucura ittiba eder mi? Fuhuş, içki kumar gibi cürümler işler mi? 
Yargıç, tüccar, memur gibi bazı yetki ve fırsatlara sahip kimseler 
inanarak böyle dua etseler, haksızlık yaparlar mı? Bu dua ile savaşa 
giden bir asker düşünelim. O asker, hiç günahsız insanların kanını 
döküp, zayıflan ezer mi? Tank ve uçaklarla hedef gözetmeden önüne 
gelen yeri bombalar mı? 



Cüz : 25 TEFHİMU'L KUR’AN 265 

15 (Buna rağmen) Kendi kullarından O'na bir parça kılıp-yakıştırdı- 

lar. 15Doğrusu insan, açıkça bir nankördür. 

16 Yoksa O, yarattıklarından kızlan (kendine) edindi ve erkekleri si¬ 

ze mi aymp-bıraktı? 

17 Oysa onlardan biri, O Rahman (olan Allah) için verdiği örnek i’e 

(kız çocuğunun doğumuyla) müjdelendiği zaman, yüzü simsiyah kesil¬ 

miş olarak kahnndan yutkundukça yutkunuyor.16 

18 Onlar, süs içinde büyütülüp de mücadelede açık olmayan (kızLJı 

mı (Allah'a yakıştınyorlar)?17 

19 Onlar, ki kendileri Rahmanın kullan olan 18melekleri dişiler kıldı¬ 

lar. Kendileri onların yaratılışlanna şahit mi oldular? 19Onlann şahitlik¬ 

leri yazılacak ve (bundan dolayı) sorumlu tutulacaklar. 

20 Dediler ki: "Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmez¬ 

dik."20 Onlann bundan yana hiç bir bilgileri yokbır. Onlar, yalnızca ‘zan 

ve tahminle yalan söylemektedirler/ 
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AÇIKLAMA 

15. Ayette geçen "cüz" (parça, kısım) kelimesi ile Allah'ın evlad 

edinmesi şeklinde yapılan iftiraya bir telmihte bulunulmaktadır. 

Çünkü evlat, babasının bedeninden nihayetinde bir cüzdür. Nite¬ 

kim Allah'ın oğlu veya kızı olduğunu öne süren bir şahıs, onları, Al¬ 

lah'ın cüzü olarak telakki etmiş olur. Aynca Allah'a bir mahluku cüz 

olarak atfetmenin başka bir biçimi daha vardır. Yani bir şahsı Al¬ 

lah'ın kudret ve sıfatlarında ortak eder ve Allah'a yalvarır gibi o şah¬ 

sa yalvarır ve kulluk edersek, o şahsa ilahlık ve Rab lik izafe etmiş ve 

onu Allah ın bir cüz ü yapmış oluruz. 

16. Burada müşriklerin mantıksızlığı açıkça ortaya serilmekledir. 

Çünkü müşrikler, meleklere, "Allah ın kızlan" derler. "Kız" şeklinde 

putlar yaparlar ve onlara taparlardı. Buna karşılık şöyle buyurul- 

maktadır: "Sizler, kainatı Allah ın yarattığını, sizin için yeryüzünü 

beşik kıldığım, yağmur gönderip hayvanlan hizmetinize verdiğini bi¬ 

liyor ancak buna rağmen O na ortak koşuyor ve başkalanna kulluk 

ediyorsunuz. Üstelik Allah'a sadece sıfatlarında ortak koşmakla kal¬ 

mıyor, O nun zatında da ortak olduğunu kabul ederek Allah'a kız ev¬ 

latlar izafe ediyorsunı z. Oysa kız çocuğunuzun olmasını kendiniz 

için bile utanç nedeni sayıyor, hatta onları gömmekten çekinmiyor¬ 

sunuz. Bununla birlikte kendiniz için erkek evladı layık görürken, 

Allah'a kız evladlar nispet ediyor, fakat yine de Allah'a inandığınız id¬ 

dia ediyorsunuz." 

17. Yani, Yumuşak, nazik ve fıtraten zayıf olan kız çocuklarını Al¬ 

lah'a nispet ediyor, kuvvetli bir yaratılışa sahip olan erkek çocuklan- 

nı kendinize alıyorsunuz." 

Bu ayetten, kadınların mücevher takmalarının dinen caiz olduğu 

hükmü de çıkıyor. Çünkü mezkur ayette, mücevheratın kadın tara¬ 

fından takılmasının tabii bir şey olduğu anlatılmaktadır. Nitekim bu 

konuda Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadiste "Rasulullah'm bir elin¬ 

de altın, diğerindeyse ipek bulunduğu bir halde "ümmetimin erkek¬ 

leri için bunları kullanmak haramdır" diye buyurduğu naklolun- 

maktadır. (İmam Ahmed, Nesei, Tirmizi) Yine, Hz. Musa el-Eşari'nin 

rivayet ettiği bir hadise göre, "İpek ve altın ümmetimin kadınlan için 

helal, erkekleri içinse haramdır" diye buyurmuşlardır. 

Allame Zbu Bekir el-Cessas, bu konuyla ilgili olmak üzere aşağı- 
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daki rivayeti nakletmiştir: 

Hz. Aişeden rivayet edildiğine göre "Bir defasında Zeyd b. Hari- 

se’nin oğlu Üsame yaralanır ve yarasından kan akmaya başlar. Üsa- 

meyi oğlu gibi seven Rasulüllah bunun üzerine onun yarasından 

akan kanı mübarek ağzıyla emmeye, sonra tükürmeye başladı. Bu 

esnada ise "Üsame kız olsaydı ona mücevherler takar, ona güzel gü¬ 

zel elbiseler giydirirdim" diye söyleniyordu." 

Ebu Musa el-Eşari'den rivayet edildiğine göre Rasuîullah İpek ve 

altın ümmetimin kadınlan için helal, erkekleri içinse haramdır" diye 

buyurmuştur. 

Hz. Aişe'ye göre "Zekatı verilmek suretiyle mücevher takmak gü¬ 

nah değildir." 

Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eşari'ye "Bölgende yaşayan müslüman 

kadınlara, mücevherlerinin zekatını vermelerini emret" diye yazıyla 

bir emirname göndermiştir. 

imam Ebu Hanife, Ömer b. Dinar dan naklen şöyle bir olay rivayet 

eder. "Hz. Aişe'nin kızkardeşleri ve Abdullah b. Ömer’in kızlan mü¬ 

cevherat takarlardı." 

Tüm bu rivayetleri naklettikten sonra Allame Cessas, "Rasulul- 

lah’tan ve sahabilerden, müslüman kadınlann altın ve ipek kullan- 

malannın helal olduğuyla ilgili gelen haberler, kullanmalannın ya¬ 

sak olduğuyla ilgili haberlerden daha fazladır. Aynca Rasulullahin 

ve sahabilerin yaşadıklan dönemden, günümüze (yani h. 4. asra) ka¬ 

dar, ümmetin uygulaması bu şekildedir ve muhalefet eden kimse de 

olmamıştır. Bazı münferit itirazlar vuku bulduysa da, onlar dikkate 

alınmaz." demektedir. 

18. Yani, Allah (dişi veya erkek) herhangi bir cinse mensup olmak¬ 

tan münezzehtir. 

19. Bu ifadenin bir diğer anlamı da "Onlar doğduklarında acaba 

orada hazır mı bekliyorlardı?" şeklinde de verilebilir. 

20. Sapıklık içinde olan kimselerin her zaman yaptıkları gibi, bun¬ 

lar da kendi sapıklıklarım kadere bağlıyorlar ve şöyle diyorlar: "Şayet 

Allah dilememiş olsaydı biz bu meleklere nasıl ibadet edebilirdik? 

Çünkü Allah istemeseydi, bizim meleklere tapmamız mümkün ol¬ 

mazdı. Biz bu işi uzun süredir yaptığımıza göre, Allah dileseyd: üze¬ 

rimize azap gönderirdi." 
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© jj. 
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21 Yoksa biz, bundan önce kendilerine bir Kitap verdik de şimdi ona 

mı tutunuyorlar?21 

22 Hayır; dediler ki: "Gerçek şu ki biz, atalarımızı bir ümmet üzerin¬ 

de bulduk ve doğrusu biz onlann izleri (eserleri) üstünde doğru olana 

(hidayete) yönelmiş (kimse)leriz."22 

23 İşte böyle; senden önce de (herhangi) bir memlekete bir peygam¬ 

ber göndermiş olmayalım, mutlaka onun 'refah içinde şımanp azan önde 

gelenleri' (şöyle) demişlerdir: "Gerçek şu ki, biz, atalarımızı bir ümmet 

(din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine (eserlerine) uy¬ 

muşlarız."23 

AÇIKLAMA 

21. Bu cahil insanlar, dünyada herşey Allah ın dilemesiyle olduğu 

için O nun rızasının da buna muvafık bulunduğunu sanıyorlar. Oy¬ 

sa onlar, Allah'ın dilemesi, yani izni ile, onun rızasını birbirine karış¬ 

tırıyorlar. Şayet onlann bu mantığını kabul edecek olursak, o takdir¬ 

de sadece şirk değil, insanların bile kabul edilebilir fiiller olarak tas¬ 

vip etmediği hırsızlık, cinayet, zina, rüşvet vs. vuku bulan sayısız 

suçlann Allah'a dayandığını ve O nun da bu suçlardan razı olduğu¬ 

nu iddia etmiş oluruz. Oysa böyle bir iddia doğru değildir. Çünkü, 

Allah ın herhangi bir ameli tasvip edip etmediği, dünyada vuku bu¬ 

lan olaylardan değil, bizzat kendisinin peygamberleri vasıtasıyla 

gönderdiği Kitab' an öğrenilmelidir. Neden denilecek olursa, Allah 
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Kitabı nda hangi düşünceleri, ahlâkı ve davranışları tasvip etliğini, 
hangilerini ise reddettiğini açıkça bildirmiştir. Şayet onların < İnde 
Kuran dışında Allahın göndermiş olduğu ve "Melekler Allah'ın or¬ 

taklarıdır. Onlara ibadet edin" diye bildirdiği bir belge bulunuyorsa, 
o zaman ortak koşsunlar. (İzah için bkz. En am an: 71-79-80-110- 
124-125, A raf an: 16, Yunus an: 101, Hud an: 116, Rad an: 49, Nahl 

an: 10-31-94, Zümer an: 20, Şura an: 11) 
22. Onlann elinde, bu gerekçeden başka bir dayanakları yoktur. 

Çünkü, atalan da aynı şekilde davrandığı, yani melekleri mabud edi¬ 
nip, onlara taptığı için, kendilerinin de meleklere taptıklarını iddia 

etmektedirler. 
23. Burada peygamberlere niçin hep kendi toplumlannda ileri ge¬ 

len kimselerin, sermaye sahiplerinin muhalefet ettikleri, atalarının 
dininin savunucuları olarak boy gösterdikleri, yine hep bu insanla¬ 
rın Hakka karşı tavır alıp halkı peygamberlere karşı kışkırttıklan ve 
halkın cehalet içinde yüzmesini arzulayıp, her türlü fitne ve fesadı 
çıkarttıkları noktasında biraz durulması ve dolayısıyla bunların ne¬ 
denlerinin incelenmesinde yarar var. Tüm bu soruların temelinde iki 

ana neden bulunmaktadır 
a) Zenginlik ve refah içinde yüzen insanlar, Hak-Batıl arasındaki 

mücadeleyle ilgilenmeyi akıllarının ucundan geçirmeyecek kadar 
dü ıya meşgalelerine dalmış kimselerdir. Dolayısıyla onlar, böyle 
batiit (!) sorunlarla zihinlerini yormayı istemezler. Zihnen ve bede¬ 
nen tembelleşmişlerdir. Din hakkında pervasız bir tavır içindedirler. 
Çünkü mevcut sistemin yürürlükte kalması işlerine geldiği için, on¬ 

lar yeni bir düzenin gerekliliğini zahmet edip düşünemezler bile. Hâk 
ve batıl nedir, adalet ve zulüm ne anlama gelir, bunlar, onlan pek il¬ 

gilendirmez. 
b) Onlar, mevcut sistemin sayesinde zenginlik ve refah içinde ol¬ 

duklarından, sistemin yıkılmasını asla arzu etmezler. Onlar, pey¬ 
gamberlerin öne sürdükleri düşüncelerin kabul görmesi ve yayılma¬ 
sı sonucunda, mevcut sistemin sayesinde elde ettikleri makam ve 
mevkinin ellerinden alınacağını ve gayri meşru mal ve servetlerine el 
konulacağım bilirler. İşte bu nedenden ötürü onlar, peygamberle¬ 
rin, yayılmasına çalıştıkları davanın en şiddetli muhalifleridirler. 
(Daha fazla bilgi için bkz. En am an: 91, A raf an: 46, 53, 58, 74, 88, 
92, Hûd an: 31, 32, 41, lsra an: 18, Mü'minun an: 26, 27, 35, 59, Se- 

be: 34 ve an: 54) 
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24 (O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiştir: "Ben size, ataları¬ 

nızı üstünde bulduğunuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsamda 

mı?" Onlar da demişlerdir ki: ■''Doğrusu biz, kendisiyle gönderildiğiniz 

şeye (karşı) kâfir olanlarız." 

25 Böylece biz de onlardan intikam aldık. Öyleyse, sen bir bakıver; 

yalan sayanların sonu nasıl oldu? 

26 Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine24 demişti ki: "Hiç tartış¬ 

masız ben, sizin tapmakta olduklarınızdan uzağım." 

27 "(Ancak) Beni yaratan başka. İşte O beni hidayete yöneltip-ilete- 
cektir."25 

28 Ve bunu (bu tevhid inananı) onun ardında (kendi soyunda) kalıcı 

bir kelime olarak kılıp bıraktı26 ki belki (Allah’a) dönerler diye.27 

29 Hayır; Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir 

peygamber gelinceye kadar28 metalandınp-yaşattım. 

30 Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür,29 doğ¬ 

rusu biz ona (karşı) kâfir olanlarız." 
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AÇIKLAMA 

24. izah için bkz. Bakara an: 124, 133, En'ıV; an: 50-55, İbrahim 
an: 46,53, Meryem an: 26, 27, Enbiya an: 54, 66, Şuara an: 50, 62, 
Ankebut an: 26. 46, Saffat 83-100 ve an: 44, 55. 

25. Burada İbrahim (a.s) sadece kendi inancını açıklamakla yetin¬ 
memiş ve aynca şöyle bir delil öne sürmüştür. "Sizin taptığınız ma- 
budlar hiçbir şey yaratmamışlardır. Onlar, dnğrıı yolu göstermedik¬ 
leri gibi buna güç de yetiremezler. Ben ancak insanları yaratan ve 

onlara yol gösteren bir tek Allah'a tabi olurum. 

26. Yani, Hâlık olan Allah'ın dışında ibadete layık hiç kimse yok¬ 

tur. 

27. Yani, yollarını kaybettiklerinde kendisini takip ederek anayolu 
bulmalarına yarayacak açık bir söz veya açık bir işaret vardır onlar 
için. Burada atalarını takip etmek zorunda olduklan kabul edilebil- 
se dahi, onlann atalarının hayırlı ve iyi olanlarını değil, kötü olanla¬ 
rını taklit ettikleri açıklanarak Kureyşlilerin utanmalan gerektiği 
beyan edilmiştir. Gerçekten de Kureyşlilerin, Arap dünyasının lider¬ 
liğini ellerine geçirmelerinin nedeni, onlann Hz. İbrahim ve Hz. İs¬ 
mail’in torunları ol malan ve Kâbe'nin muhafızlığını ellerinde bulun- 
durmalanydı. Bu yüzden onlar, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'i örnek al- 
malan gerekiyorken, bu şerefli atalannı değil de dalâlet içinde bulu¬ 
nan ve çevre kabilelerden putperestliği takip eden atalarını taklit et¬ 
mişlerdir. Aynca burada, körükörüne atalarının takip edilmesi doğ¬ 
ru olsaydı, Hz. İbrahim kendi atalanna açık açık "Ben sizin cahilce 
adetlerinize uymam, çünkü sizler Allah'ı bırakıp, başkalanna kul¬ 
luk ediyorsunuz. Oysa onlar, hiçbirşey yaratmamıştır", demezdi, de¬ 
nilerek, Hz. İbrahim'in atalannın mukallidi olmadığı vurgulanmak 
isteniyor. Zira Hz. İbrahim, atalannın takip ettikleri yolun doğru 

olup olmadığım düşünerek bir karara vanyordu. Şayet onlann takip 
ettikleri yol da hiçbir makul delile dayanmıyorsa, onlar da hemen o 

yolu terketmeîiler. 

28. "Rasul-u Mübin" 'apaçık bir rasul) ifadesinin anlamı, "Allah'ın 
peygamberi olduğu apaçık olan Rasul" şeklinde olabilir. Yani, onun 
peygamberliğinden önceki ve sonraki hayatı, onun yüce bir rasul ol¬ 
duğuna bizzat şehadet etmektedir. 

29. İzah için bkz. Enbiya an: 5, Sad an: 5 
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31 Ve dediler ki: "Bu Kur'an, iki şehirden birinin büyük bir adamına 

indirilmeli değil miydi?"30 
32 Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırmaktadırlar? Dünya 

hayatında onların maişetlerini aralarında biz paylaştırdık ve onlardan 

bir bölümü (diğer) bir bölümünü 'teshir etmesi için, bir bölümünü bir 
bölümü üzerinde derecelerle yükseltkik.31 Senin Rabbinin rahmeti, on¬ 
ların toplayıp-yığmakta olduklarından daha hayırlıdır.32 

AÇIKLAMA 

30. "İki şehir" ile Mekke ve Taif kastolunmaktadır. Kafirler, şöyle 
bir iddia ileri sürüyorlardı: "Allah, gerçekten bir kitap gönderecek ol¬ 
saydı, Mekke ve Taif gibi iki büyük şehrin ileri gelenlerinden birine 
gönderirdi. Peygamber olacak hiçkimse kalmadı da, Muhammed gi¬ 
bi dünyaya yetim gelmiş, servet sahibi olmayan, gençliğini çobanlık¬ 
la geçirmiş, şimdi de zengin hanımının mal varlığına dayanarak ge¬ 
çimini temin eden ve kabilesinin ileri gelenlerinden de olmayan biri¬ 
ne mi peygamberlik geldi? Mekke'den Velid b. Muğire, Utbe b. Rebia 
gibi şöhretli insanlar veya Taif den Urve b. Mesud, Habib b. Amr, Ki- 
nane b. Abdu Amr veya îbn Abdiyaleyl gibi önderler, peygamberliğe 
Muhammed’den cjatta layık değil midirler?" Kafirler böyle bir iddia ile 
karşı çıkmadan Önce, bir insanın peygamber olacağım bile tahayyül 
edemiyorlardı. Fakat Kur an, tüm peygamberlerin insan olduğunu 
ve ancak bir insanın peygamberlikle görevlendirilebileceğini, pey¬ 
gamberlerin de nihayet bir insan olduğunu ve dolayısıyla onun da 
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diğer insanlar gibi çarşılarda gezmesinin, çoluk-çocuk sahibi olma¬ 
sının ve yiyip içmesinin normal karşılanması gerektiğini beyan edip 
onların iddiasını çürütünce, (bkz. Nahl: 43, lsra: 94, 95, Yusuf: 109, 
Furkan: 7. 20, Enbiya: 7, 8, Rad: 38) bu sefer kafirler, "Şayet pey¬ 
gamberler insanlar arasından seçiliyorsa, niçin servet sahibi, meş¬ 
hur, etkili ve önemli şahsiyetler değil de, Abdullah'ın oğlu Muham- 
med böyle bir göreve layık görülüyor" demeye başladılar. 

31. Kafirlerin bu iddiasına kısa bir cümleyle cavap verilirken, ayrı¬ 
ca pekçok konuya da temas edilmiştir. Birincisi. "Allah'ın nimetleri¬ 
ni paylaştırma yetkisi onlara ne zaman verilmiştir? Biz, kime hangi 
rahmeti vereceğimizi onlara mı soracağız?" (Burada rahmet kelime¬ 
siyle, herkesin nasibini alacağı Allah'ın umumi rahmeti kastolunu- 
yor.) İkincisi, "Nübüvvet gibi çok büyük bir nimeti değil, küçük ni¬ 
metleri bile vermek sadece Allah'ın elindedir. Ve O nun, tasarrufun¬ 
da hiçbir ortağı yoktur. Nitekim. O. kimini güzel, kimini çirkin yara¬ 
tırken, kimine hoş bir ses verir, kimine de kötü. Birini kuvvetli, diğe¬ 
rini zayıf, birini zeki, bir diğerini ise aptal yaratır. Kimine kuvvetli bir 
hafıza verirken, kimini unutkan, kimine sıhhatli bir beden nasip 
ederken, diğerini felce uğratır veya kör ya da sağır yapar. Bir kimseyi 
zengin bir ailede, diğerini ise fakir bir ailede, ya da kimini gelişmiş bir 
toplumda kimini de ilkel bir toplumda dünyaya getirir. Allah'ın tak¬ 
dir ettiği bu zorunluluklara ister istemez herkes tabi olmaya mec¬ 
burdur ve bu gerçeği kimse değiştiremez. Aynca nzk, kuvvet, izzet, 
şöhret, şeref, servet ve iktidar gibi nimetleri insanlar arasında pay¬ 
laştırmak sadece Allah'ın elindedir (tasarrufundadır), Allah, kimi di¬ 
lerse onu yüceltir, kimi dilerse onu alçaltır. Allah'ın yücelttiği kişiyi 
kimse alçaltamaz. O nun alçalttığını da tüm dünya bir araya gelse 
yüceltemez. Sonuçta, Allah'ın takdirine karşı alınmış tüm tedbir ve 
çabalar boşa çıkmaya mahkumdurlar. O halde bunlar kim oluyorlar 
da, kainatın yegane hakimi olan Allah ın bu taksimine itiraz ediyor¬ 
lar?" 

32. Ayette geçen "Rabbinin rahmeti" ifadesiyle, hususi rahmet, ya¬ 
ni "Nübüvvet" kastedilmektedir. Şöyle ki, "Servet ve şöhret sahibi 
kimseler! Siz, Abdullah'ın oğlu Muhammed'e verdiğim bu rahmete 
(nimete) layık değilsiniz. Bu nimet, sahip olduğunuz servetinizden 
çok daha yüksek bir değere sahiptir ve bu nimete layık ölmemin şart¬ 
lan farklıdır. Zihninizde taşıdığınız "Servet sahibi zengin kimseler 
peygamberliğe layıktır" şeklindeki düşünce, sizlerin ne kadar dalâ¬ 
let içinde olduğunuzu göstermektedir. Oysa, Allah'ın indinde pey¬ 
gamberliği hak kazanmanın çok farklı ölçüleri vardır. Dolayısıyla Al¬ 
lah, sizlerin bu sapık düşüncelerine iltifat etmez." 



274 TEFHİMU'L KUR'AN 43 / Zuhruf Suresi 

33 Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek bir ümmet olacak 
olmasaydı, Rahmana (Allah'a karşı) küfredenlerin evlerine gümüşten 

tavanlar ^ve üzerinde çıkıp-yüksclccekleri merdivenler yapardık. 
34 Evlerine kapılar ve üzerinde yaslanıp-dayanacaklan koltuklar, 
35 Ve (daha nice) çekici-süsler (de verirdik). Bütün bunlar, yalnızca 

dünya hayatının metaldir. Ahiret ise, senin Rabbinin katında muttakiler 
içindir. 

36 Kim Rahman (olan Allahhn zikrini34 görmezlikten gelirse, biz, bir 

şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın- 
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dostudur. 
37 Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar 

ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanıp-sayarlar. 
38 Sonunda bize geldiği zaman, der ki: "Keşke benimle senin aranda 

iki doğu (doğu ile batı) uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın-dost(muş- 
sun sen)." 

39 (Bu söylenmeleriniz,) Bugün size kesin olarak bir yarar sağlamaz. 
Çünkü siz zulmettiniz. Şüphesiz siz azabta da ortaksınız.33 

40 Öyleyse sağır olanlara sen mi dinleteceksin veya kör olan ve açıkça 
bir sapıklık içinde bulunanı hidayete erdireceksin?36 

41 Şu halde biz seni alıp-götürürsek, elbette onlardan intikam alaca¬ 
ğız, 

42 Ya da kendilerine va’dettiğimiz şeyi onlara gösteririz ki, biz ger¬ 
çekten onların üstünde güç yetirenleriz.37 

AÇIKLAMA 

33. Yani, altın ve gümüş gibi metalan büyük nimetler olarak nite¬ 
lemekte ve onlara hayranlık duymaktadırlar. Oysa bunlar, Allah in¬ 
dinde bir değer ifade etmezler. Nitekim insanlar, küfre meyyaı bir 
zihniyet taşımamış olsalardı, biz onlara altın ve gümüşten yapılmış 
evler verirdik. Ancak bunlara sahip olmak, insanın şerefli ve temiz 
bir ruh taşıdığına delil değildir. Çünkü bu gibi metalara (altın, gü¬ 
müş) sahip olanların içinde pislikleri tüm dünyayı kirletecek derece¬ 
de olan habis ruhlu insanlar da bulunuyorlar. Ama yine de sizler, 
bunlara sahip olmayı, kişinin yüceliğine delil kabul ediyorsunuz. 

34. Bu ifade, güneş anlamına gelmektedir. "Rahmanın zikri" ise, 
Allah ı hatırlamak demektir. Aynca, Allah dan nazil olan kitab 
(Kur an) olarak da anlaşılabilir. 

35. Yani, sizi yoldan saptıranlara ceza vermemizin, sîzlere bir yara¬ 
rı olmaz. Çünkü sizler de aynı cezaya çarptırılacaksınız. 

36. Yani, "Ey Muhammedi Kim senin çağrına kulak veriyor ve ger¬ 
çeği anlamaya istek duyuyorsa, ona tebliğ et: Görmek istemeyen 
körlere veya işitmek istemeyen sağırlara üzülme. Çünkü onlar, Al¬ 
lah’ın azabına uğramak için ellerinden geleni yapmaktadırlar." 

37. Bu ayetin anlamını daha iyi kavrayabilmek için, o dönemde 
Mekke'de olup bitenleri gözönüne getirmek gerekir. O dönemde ka¬ 
firler, Hz. Peygamberi (s.a) ortadan kaldırabilmek için gece gündüz 
planlar kurmakla meşguldüler. Kafirler, Rasulüllah ı öğürebildik¬ 
leri takdirde, dertlerinin sona ereceğini sanıyorlardı. Bu nedenden 
ötürü Allah, Hz. Peygambere hitap etmek suretiyle "senin hayatta 
kalıp kalmaman kafirlerin başlarına gelecek olanlan değiştirmez. 
Şayet sen yaşarsan, o takdirde onların feci akibetleıini bizzat görür¬ 
sün. Yoksa, eğer vefat edersen, onlar, yine bu yaptıklarının kötü so¬ 
nuçlarıyla karşı karşıya geleceklerdir." diye buyurulmaktadır. 
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43 Şu halde sen, sana vahyedilene sımsıkı-tutun; çünkü sen dosdoğru 

olan bir yol üzerindesin.38 

44 Ve hiç şüphesiz o (Kur’an), senin ve kavmin için gerçekten bir zi¬ 

kirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.39 

45 Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor: Biz, Rah¬ 

man (olan Allahhn dışında tapılacak birtakım ilahlar kıldık mı 

(hiç)?40 

46 Andolsun, biz41 Musa'yı Firavun'a ve onun 'önde gelen çevresine' 

ayetlerimizle gönderdik.42 O da, dedi ki: "Gerçekten ben, âlemlerin Rab- 

binin elçisiyim." 

47 Fakat onlara ayetlerimizle geldiği zaman, bir de ne görsün, onlar 

bunlara (alay edip) gülüyorlar. 

48 Biz onlara biri Ötekinden daha büyük olmayan hiç bir ayet göster¬ 

medik. Belki dönerler diye, biz onları azabla yakalayıverdik.43 

AÇIKLAMA 

38. Yani. sen. sana karşı gelenlerin hakkında pek düşünme. Zaten 
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senin için onların zulüm ve küfürlerinin cezasını ne zaman çekecek¬ 
leri ve İslâm'ın, yasadığın süre içinde yayılıp yavılmavacağı önemli 
değildir. Senin için önemli olan. Hak üzennde olmak olduğuna göre, 

sen bunları hiç düşünmeden hakkı tebliğ etmeye devam et ve onia- 
nn. senin gözünün önünde mı senden sonra mı mahvolacağı mese¬ 
lesini Allah a bırak. 

39. Yani, bir kimse için. Allah'ın kendisini, kitabını nazil etmek 
üzere seçmesi kadar büyük bir şeref olamaz: nitekim bu, bir toplum 
için de gecerlidır. Allah'ın, hidayetini göndermek üzere aralarından 
bir kimseyi seçtiği ve dillennde kendilerine kitap gönderdiği bir lop- 
lum, (Kurevsliler) bu nimete rağmen nankörlük yapar ve sırı çevirir¬ 

se. bilsin ki birgün bu davranışlarından ötürü sorguya çekilecek¬ 
tir. 

40. Yani, sizden önceki peygamberlere sorun' denilmekle, önceki 
peygamberlenn kiıaplanna bakmalan kastolunmakıadır. Tıpkı ara¬ 
larında bir çekişme olduğu takdirde meseleyi Allah'a ve Rasulüne 

götürün, denildiği gibi. Burada bu tür bir ifade kullanılmasının ne¬ 
deni. önceki peygamberlenn kitaplannda Allah dan baskalannın 

ibadete layık olduklarıyla ilgili bir talimatın olup olmadığının arastı- 
nlmasıdır. 

41. Bu kıssa, burada üç nedene dayalı olarak beyan edilmektedir 
Birincisi. "Allah bir topluma peygamber gönderdiğinde, o topluma 
bir fırsat vermiş olur. Şayet o toplum bu fırsattan yararlanamadığı 

takdirde, akibeti Firavun un akibetine benzer. Başka bir deyişle Fi¬ 
ravun un sonu insanlık için bir ibrettir." İkincisi. "Firavun da. tıpkı 
Kurevslilerin Hz. Muhammed i hakir gördüğü gibi Hz. Musa'yı hakir 
görmüştü. Ancak. Allah'ın takdiri farklı olduğundan. Firavun u he¬ 

lak ederek, onlara kimin hakir olduğunu göstermişti." Ücüncüsü 
ise. “Allah'ın ayetlerine karsı büyüklenerek alay edenlerin, daha ön¬ 
ce nasıl bir sonla karşılaştıklarını görerek ders almaz ve tavrınızı de¬ 
ğiştirmezseniz. sizin de sonunuz aynı olacaktır." 

42. Burada. Hz. Musa'nın Firavun a gösterdiği ilk iki mucizeye 
asa ve Yed-i beyza'ya telmihte bulunulmaktadır. Bkz. A raf an: 87, 

88, Taha an. 12. 13, 29. 30, Suara an: 26. 29. Nemi an: 16. Kasas an: 
44, 45. 

43. Burada ise. Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği şu mucizeler kasto- 
lunmaktadır: 

1) Sihirbazlar ile Hz. Musa karsı karşıya geldiklerinde, sihirbazlar 
yenilirler ve müslüman olurlar. Bkz. A raf an: 88, 92, Taha an: 30. 
50. Şuara an: 29, 40. 

2) Hz. Musa hin önceden haber verdiği üzere Mısır'a kıtlık gelince. 
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Firavun, Hz. Musa'dan dua etmesi için ricada bulunur. O da dua 

edince kıtlık sona erer. 

3) Hz. Musa'nın önceden haber verdiği üzere sel, dolu ve şimşek 

dolayısıyla birçok yerleşim bölgesi ve tarla zarar görünce, Hz. Musa, 

Firavunun ricası üzerine dua eder ve belâ def olur. 

4) Mısır üzerine bir bulut gibi yayılan çekirgeler, Hz. Musa'nın dua 

etmesi üzerine dağılırlar. Bu olayı da Hz. Musa daha önceden haber 

verir. 

5) Tüm Mısır'ı bit ve pireler kaplayınca, insanlar ve hayvanlar bü¬ 

yük bir eziyet içerisinde çaresiz kalır ve buğday ambarlan mahvolur. 

Ancak bu afet de, Hz. Musa'nın dua etmesi ile birlikte sona erer. 

6) Hz. Musa'nın daha önceden bildirdiği üzere, tüm kurbağalar 

karaya hücum ederler, ancak yine Hz. Musa'nın duasıyla yerlerine 

dönerler. 

7) Hz. Muşa'nın daha önceden bildirdiği üzere kan afeti, etrafı sa¬ 

rarak Mısır'daki bütün sular kana dönüşür ve nehirler, kuyular, ha¬ 

vuz ve çeşmeler kanla dolar, balıklar ölür. Sonuçta tüm Mısır halkı 

kan kokusu içinde, susuz kalırlar. Ancak, Firavun Hz. Musa dan 

dua etmesi için ricada bulunur, o da dua edince azab sona erer. Bkz. 

izah için A raf an: 94-96, Nemi an: 16-17, Mu minun an: 37. 

Kitab-ı Mukaddes'de (çıkış 7-12 bölümler) bu azab hakkında ay¬ 

rıntılı biçimde bahsedilmiştir. Fakat orada gerçekler ile hikayeler 

birbirlerine karışmıştır, örneğin Kitab-ı Mukaddes'de sihirbazların 

azab geldiği zaman suyu kan haline dönüştürdükleri ve böylece bu¬ 

nun bir sihir olduğunu ispat ettikleri anlatılmaktadır. Fakat bitlere 

gelince, sihirbazlar çaresiz kalıp bunun Allah'ın btr işi olup sihir ol¬ 

madığın; söylemişlerdir. Aynca kurbağalan da tıpkı Hz. Musa gibi 

derelerden çıkarmışlar ancak, yine de Firavun Hz. Musa'ya "bu azabı 

başımızdan def etmesi için Rabbine dua et diye ricada bulunmuş¬ 

tur. Bu noktada dikkate değer bir husus vardır. Şayet sihirbazlann 

bu kurbağalan derelerden çıkarmaya güçleri yetiyorsa, o takdirde 

onlan geri göndermeye de güçleri yetmesi gerekirdi. Nitekim aynı id¬ 

dia, suyun kana dönüşmesi hususunda da ileri sürülmüştür. Tüm 

bunlardan Kitab-ı Mukaddes in tahriften azade bir kitap olmadığı ve 

onun içine birçok hikâyenin uydurularak sokulduğu anlaşılmakta¬ 

dır. Ancak, bunlan yapan insanlar, pek zeki kimseler değillermiş, 

çünkü hikâye uydurmayı pek iyi becerememişler! 
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49 Ve onlar dediler k»: "Ey büyücü, sende olan ahdi (sana verdiği söz) 
adına bizim için Rabbine dua et; gerçekten biz hidayete gelmiş olaca¬ 

ğız." 
50 Fakat onlardan azabı çekip-giderince, bir de görürsün ki onlar and- 

larını bozuyorlar.44 
51 F{r2vun, kendi kavmi içinde bağırdı;45 dedi ki: "Ey Kavmim, Mı¬ 

sır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan ırmaklar benim değil mi? Yine 
de görmeyecek misiniz?"46 

52 "Yoksa ben, şundan daha hayırlı değil miyim ki o, aşağı (sınıftan) 

bir zavallı47 ve neredeyse (sözü) açıklamadan yoksun olan (biri) dir."48 
53 "Bu durumda (eğer doğruysa), üzerine altından bilezikler atılmalı 

ya da yakınında yer almış vaziyetle onunla birlikte melekler gelmeli de¬ 
ğil miydi?"49 

AÇIKLAMA 

44. Bu ifadeden. Firavun un ve kavminin ileri gelenlerinin göster¬ 
dikleri inat açıkça belli olmaktadır. Çünkü, Allah ın azabı geldiğinde 
onlar, Hz. Musa'ya, Allah'a dua etmesi için yalvarırken, ona yine de 
bir peygamber olarak değil, bir büyücü sıfatıyla yalvarmışlardır. Oy- 
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sa böylesine olağanüstü hadiseler karşısında büyücülerin ellerin¬ 
den hiçbir şeyin gelmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü büyücüler 
(sihirbazlar), çok çok mahdut bir mahalde seyircilere, suyu kana dö¬ 
nüşmüş ya da kurbağa ve çekirgeleri gerçekten varmış gibi göstere¬ 
bilirler. Fakat büyük bir kıtlığa yol açacak veya çekirgeleri gerçekten 
musallat ederek koskoca bir ülke çapındaki arazilerin ürünlerini 
mahvetmeye hiçbir şekilde güç yetiremezler. Bir hükümdarın yanın¬ 
da tüm bunları yapmaya kadir sihirbazlar gerçekten olsaydı, o hü¬ 
kümdarın ordu beslemesine, ya da savaşlara girmesine gerek kal¬ 
mazdı. Çünkü o, böylesine yetenekli yardımcılarının aracılığıyla 
tüm dünyayı hükümranlığı altına alırdı. Hatta o sihirbazların bir hü¬ 
kümdara memurluk yap malan gerekmez, bizzat kendileri hüküm¬ 
darlıklarını ilan ederlerdi. Genelde tüm müfessirler. Firavun ve kav- 
minin ileri gelenlerinin, Hz. Musa'ya azabı def etmesi için ricada bu¬ 
lunmaya geldiklerinde dahi, kendisine "sihirbaz" olarak hitap etmiş 
olmalannı izah etmekte bir hayli güçlük çekmişlerdir. Çünkü, musi¬ 
betle karşılaşan bir kimse, kendisine yardım edecek olan bir şahsın 
yanına gittiğinde, ona saygıyla hitap eder, bilakis onu küçük düşü¬ 
rücü. tahrik edici sıfatlar kullanmaz. Bundan dolayı müfessirler, bu 
ayetteki ifadeyi şu şekilde tevil ve tefsir etmeye kendilerini zorunlu 
hissettiler. "Mısırlılar Hz. Musa'ya "Ey sihirbaz" diyerek onu küçük 
düşürmeye çalışmamışlardır. Çünkü, o dönemde siharbazlık saygı¬ 
değer bir meslek olarak görülüyordu. Bu yüzden Hz. Musa'ya "Ey si¬ 
hirbaz" diyerek hitap etmişlerdir." Ancak bu tevil. Kuranın üslubu¬ 
na aykın düşer. Zira Kur an da Firavun tarafından bu hitap nerede 
kullanılmışsa, mutlaka Hz. Musa'yı küçük düşürmek için kullanıl¬ 
mıştır. Sözgelimi Firavun, Hz. Musa'nın peygamberliğini inkar edip, 
"Sen bir sihirbazsın" dediğinde açık açık Hz. Musa'yı yalancılıkla ve 
sihirbazlıkla suçlamıştır. Dolayısıyla "Sihirbazlık saygıdeğer bir 
meslek olduğu için, Hz. Musa'ya ey sihirbaz diye hitap edilmiştir" 
şeklindeki tevil makul değildir. Fakat burada, "Kendisine karşı kü¬ 
çültücü bir sıfat kullanıldığı halde, onların ricası üzerine Hz. Musa, 
Rabbine niçin dua etmiştiri>" şeklinde bir soru yöneltilebilir. Bu so¬ 
ruya şöyle cevap vermek mümkündün "Hz. Musa, Firavun ve kavmi- 
ne sorunu kökten halledici bir delil (ittiham-ı hüccet) göstermek is¬ 
temiştir. Nitekim onların, dua etmesini rica etmek üzere Hz. Musa'ya 
gelmeleri, azabın gelme nedenini ve kaynağını bildiklerini kendili¬ 
ğinden ispat ediyordu. Onlann yine de Hz. Musa'ya "sihirbaz" diye 
hitap etmeleri ve verdikleri ahitten dönmeleri, ne kadar inatçı olduk¬ 
larını göstermektedir. Böyle davranmakla suçlu olduklarını açıkça 
ortaya koydukları için, Allah, Firavun ve kavmini yok etmiştir. Ayrı¬ 
ca onlann, Hz. Musa'yı "sihirbaz" olarak nitelemiş olmalanndan, 
O'nun gerçekten sihirbaz olduğu anlamı çıkmaz. Çünkü onlar, bu¬ 
nun, alemlerin Rabbi tarafından verilmiş bir mucize olduğunu çok 
iyi biliyorlardı. Örneğin bu hususa Nemi Suresi 14. ayette şöyle deği- 
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nilmiştir: "Vicdanları, onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, 
sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları inkar ettiler. Bak işte o 
bozguncuların sonlan ne oldu?" 

45. Muhtemelen o dönemlerde bir mesajı ilan etme yöntemi. 
Kuran da da ifade edildiği gibiydi. Yani Firavunun kendi meclisinde 
devlet adamlanna söylediği sözler, münadiler (tellal) tarafından şe 
hir, köy ve kasabalarda da halka duyuruluyordu. Çünkü zavallı Fi¬ 
ravunun elinde, günümüzde olduğu gibi dalkavuk bir basın, yaları, 
iftira yayan haber ajanslan, propaganda yapmak için devlet radyo ve 
televizyonları şeklinde araçlar yoktu. 

46. Firavun un ilan ettiği bildirinin muhtevasından, tahtını sallan¬ 
tıda hissettiği anlaşılıyor. Hz. Musa'nın peşisıra gösterdiği mucizeler 
ve Mısır lıların akideleri hakkında düştükleri şüpheler sonucunda, 
Firavun un ve ailesinin tannsal imajları da parçalanmaya başladı. 
Bunu hemen farkeden Firavun telaşa düşüp bağırmaya başladı: "Ey 
aiçaklm, benim iktidarımı ve geçiminizin bağlı olduğu emrim akın¬ 
daki Nü Nehrini görmüyor musunuz? Sizlerin tüm maddi hayatı be¬ 
nim ve ailemin gölgesi altındayken, sizler bir fakire hayran oldu¬ 
nuz." 

47. Yani, "Bu Musa fakirin biri, mal ve mülkü de yok." şeklindeki 
gerekçeyi, şimdi Kureyş'in ileri gelenleri Hz. Muhammed'e karşı öne 
sürüyorlardı. 

48. Bazı müfessirlere göre Firavunun bu imâsı Hz. Musa'nın keke¬ 
me oluşuna yöneliktir. Ancak bu düşünce doğru değildir. Çünkü 
Kur an, Taha: 27-36 ayetlerde, Hz. Musa'ya peygamberlik verildiğin¬ 
de, onun diğer talepleriyle birlikte, dilinin açılması hakkındaki dua¬ 
sı da kabul edilmiş ve Hz. Musa'nın dili açılmıştır. Nitekim Hz. Mu¬ 
sa'nın muhtelif yerlerdeki konuşmaları -ki bizzat bunları Kur'an 
nakletmektedir- belağatın en güzel örnekleridir. Firavun un böyle 
bir ifade kullanmasının nedeni, Hz. Musa'nın kekeme oluşundan 
değil, kendisinin mesajı anlamamak konusundaki inadındandı. 
Çünkü Firavun, sırf işine gelmediği için, "ben bu adamın söyledikle¬ 
rini anlamıyorum" diyordu. 

49. Kadim dönemlerde bir hükümdar, herhangi bir vilayete bir vali 
ya da elçi gönderdiğinde, kendisine vekaleten görevlendirdiği kimse¬ 
ye, güzel elbiseler, âtın bilezikler bağışlar ve aynca o şahsın hizmeti¬ 
ne matuf olmak *Üzere asker ve hizmetçiler verirdi. Böyle yapılması¬ 
nın nedeni, görevli elçi vasıtasıyla, hükümdarın şan ve debdebesinin 
sergilenmek istenmesiydi. Dolayısıyla Firavun da kendisine böyle 
bir elçinin gönderilmesi gerektiğini düşünüyordu. "Şayet Musa gök¬ 
yüzünün hükümdarım temsil etmiş olsaydı, benim gibi yeryüzünün 
hükümdarına gelirken, kıymetli elbiseler giyinmiş, altın bilezikler 
takmış ve emri altında meleklerden bir ordu bulunduğu halde yanı¬ 
ma gelirdi. Bu nasıl bir elçi ki elinde bir asayla, bir fakir gibi çıkageli¬ 
yor? Üstelik bir de Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyor?" 
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54 Böylelikle kendi kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun eğdiler. 

Gerçekten onlar, fasık olan bir kavimdi.50 
55 Sonunda bizi öfkelendirince, biz de onlardan intikam aldık, böy- 

lece onlan toplu olarak suda-boğduk. 
56 Bu suretle onlan, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıl¬ 

dık.51 
57 Meryem oğlu (İsa) bir örnek olarak verilince, hemencecik senin 

kavmin ondan (keyifle söz edip) kahkahalarla gülüyorlar. 
58 Dediler ki: "Bizim ilahlanmız mı daha hayırlı, yoksa o mu?"52 Onu 

yalnızca bir tartışma-konusu olsun diye (örnek olarak)verdiler. Hayır, 

onlar "tartışmacı ve düşman' bir kavimdir. 
59 O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğulla- 

nna bir örnek kıldık.53 

AÇIKLAMA 

50. Bu kısa cümleyle, önemli bir gerçeğe temas edilmiştir. Bir ül¬ 
kede diktatörlüğünü ilan eden bir hükümdar, her kuralı açıkça bir 
kenara iterek, hileye başvurur, rüşvet vasıtasıyla bazı kimseleri çı¬ 
karları için satın alır, yiğit ve dürüst kimseleri de satın alamayıp, on¬ 
lara zulmederek susturmaya çalışırsa, her ne kadar bizzat ifade et- 
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memiş olsa da, açıkça halkını bir ‘ hiç" yerine koymuş demektir. Hal¬ 
kının aklını, ahlâkını ve hatta onların yiğitliğini bile hiçe saymlş ve 
halkı aptal yerine koymuştur. Çünkü onlan korkak ve şahsiyetsiz 
kimseler yerine koyarak, adeta "Ben bu insanları istediğim gibi evi- 
rir-çevirir ve yönlendiririm" demiş olmaktadır. Ancak bir ülke bu şe¬ 
kilde teslim alınmış ve halk, hükümdarın önünde köleleşmişse, ger¬ 
çekten de o halk, tıpkı o hükümdarın düşündüğü gibi şahsiyetsiz ve 
değersizdir. Çünkü, halkın bu zillet içinde yürümesinin asıl nedeni, 

onların fasık kimseler olmalarıdır. Onlar hak ve batılın ne olduğuna 
aldırmadıkları gibi, adalet ve zulııı arasında bir faik da gözetmezler. 
Doğruluk ve şeref ile yalan ve zillet aynıdır onların nezdinde. Çünkü 

onlar, bu gibi değerlerin keyfiyetiyle ilgilenmeyip, kendi şahsi çıkar¬ 
tan için her zulme boyun eğerler, zorbalıktan korkarak batılı kabul 
ederler. Ancak hak bir ses yükselirse aralanndan, onu hemen sus¬ 

turmaya hazırdırlar. 
51. Yani, Firavunun akibeti, onun çizdiği yolu takip edenler için 

bir ibrettir. 
52. Bu hususa, daha önce geçen şu ayette işaret edilmişti: 
"Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor: Rahman dan başka tapı¬ 

lacak tann lar kılmış mıyız?" (45) 
Rasûlullah bu ayeti okurken, Abdullah b. Zibara adındaki bir şa¬ 

hıs, Hıristiyanlar, Meryem oğlu İsa'ya, Allah’ın oğlu olarak tapmı¬ 
yorlar mı? Bizim tannlanmız, onların tanrısından daha mı önemsiz" 

diye bağırarak itiraz etti. Bunun üzerine çevrede bulunan dinleyici¬ 
lerden bir kahkaha yükseldi ve naralar atılmaya başlandı. Ancak bu 
terbiyesizlik dikkate alınmadan hitap edilmeye devam olunmuş ve 
hitap tamamlandıktan sonra bu soru cevaplandırılmıştır. Bu husus 
birçok tefsir kitaplarında çeşitli şekillerde yorumlanmışsa da bana 
göre bu husus ayetin siyak ve sibakı içinde değerlendirildiği takdir¬ 

de, en doğrusu yukarıdaki yorumdur. 
53. "Misal" kelimesiyle, Hz. İsa'nın babasız doğuşuna atıfta bulu¬ 

nulmaktadır. Aynca. Hz. İsa'ya, kendisinden ne önce ne de sonra 

kimseye verilmemiş olan mucizeler verilmiştir, örneğin o, çamur¬ 
dan kuş yapar, ona can üflerdi, doğuşdan âmâ olan kimseleri iyileş¬ 
tirir, cüzzamlılan tedavi ederdi, hatta ölüleri bile diriltmiştir. Dolayı¬ 
sıyla denilmiştir ki, "O nun bu mucizevi doğumu ve kendisine verilen 

mucizeler, onu, Allah'a kul olmaktan istisna etmez. Bu yüzden onu, 
Allah'ın oğlu kabul etmek ve O na tapmak sapıklığın ta kendisidir. O 

da bizim kulumuzdur ve O'nu kudretimize misal olsun diye mucize¬ 
lerle donattık." Bkz. Al-i İmran an: 42-44, Nisa an: 109, Maide an: 
40, 46, 127, Meryem an: 15-22, Enbiya an: 88-90, Mü'minun an: 

43" 



284 TEFHIMU'L KUR’AN 43 / Zuhruf Suresi 

60 Eğer biz dilemiş olsaydık; elbette sizden melekler kılardık; onlar 
da yeryüzünde (size) halef olurlardı. 

61 Hiç şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir.55 Öyleyse ondan (kı¬ 
yametten) yana hiç bir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru 
olan yol budur. 

62 Şeytan sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın. 56Gerçekten o, 
sizin için açıkça bir düşmandır. 

63 İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim 
ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. 

Öyleyse Allah'tan sakınıp-korkun ve bana itaat edin." 
64 "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu 

halde O'na kulluk edin. Dosdoğru olan yol budur."57 
65 Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü. 58Artık, acıklı bir 

günün azabından vay o zulmetmiş olanlara. 
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AÇIKLAMA 

54. Bu ayetin diğer bir anlamı da "dileseydik sîzlerden kimini me¬ 
lekler yapabilirdik" şeklinde olabilir. 

55. Bu cümleye şöyle bir anlam vermek mümkündür. "Kuşkusuz o 
kıyamet ilminin bir aracıdır" Burada geçen "kuşkusuz o" ifadesiyle 
ne kastedilmektedir? Haşan Basri ve Said b. Cübeyr'e göre "Kur an" 
kastedilmektedir. Yani, Kur an, kıyametle ilgili bir bilgi kaynağıdır. 
Ancak siyak ve sibak dikkate alındığında, bu anlamın pek uygun 
düşmediği görülür. Çünkü böyle bir anlamın çıkanlabilmesine delil 
olabilecek bir karine yoktur. Müfessirlerin çoğu burada, Hz. Isa’nın 
kastedildiği hususunda hemen hemen ittifak halindedirler. Fakat 
İsa b. Meryem'in kıyamet alameti olarak nitelenmesi nasıl mümkün 
olmaktadır? diye bir soru akla gelebilir. Ibn Abbas, Mücahid, İklime. 
Katade, Süddî, Dahhâk, Ebu Eliye ve Ebu Malik, "Bununla Ez. 
Isa’nın ikinci gelişi kastolunuyor" demektedirler. Eğer böyle anlaı 
sak o takdirde ayeti, "Hz. Isa'nın yeryüzüne tekrar dönmesiyle kıya¬ 
metin yakın olduğu anlaşılacaktır." şeklinde yorumlamamız gere¬ 
kir. Ancak, cümlenin devamını okuduğumuzda böyle anlam verme¬ 
nin yanlış olduğu görülür. Yukarıda ismini zikrettiğimiz müfessirle- 
rin tüm saygınlığına rağmen, onların "Isa b. Meryem'in ikinci gelişi, 
kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir" şeklindeki yorumlarını ka¬ 
bul etmek güçtür. İsa b. Meryem'in tekrar gelişi, onun geleceği dö¬ 
nemde ve ondan sonraki dönemlerde yaşayanlar için bir alamet ola¬ 
bilir. "Siz bundan şüphe etmeyin" şeklindeki bizzat kendilerine hitap 
edilen Mekke'liler için bu nasıl bir alâmet olabilir? Binaenaleyh, mü- 
fessirlerden bazılannm şu görüşü bana göre daha makbuldür. Yani 
Hz. İsa'nın babasız doğuşu, çamurdan kuş yapıp ona can üflemesi, 
ölüleri diriltmesi vb. mucizeleri kıyametin alametlerindendir. Bu 
ayetle bir çocuğun babasız dünyaya gelmesi, bir kulun çamurdan 
kuş yapıp ona can üflemesi, ölüleri diriltmesi mümkün iken Allah'ın 
kıyamet günü ölümlerden sonra insanlan yeniden diriltmesi niçin 
mümkün olmasın? 

56. Yani, sizleri ahirete inanmaktan alıkoymasın. 
57. Yani, Hz. İsa hiçbir zaman, "ben ilahım, ben Allah'ın oğluyum 

ve bana kulluk edin" dememiştir. O nun daveti de diğer peygamber¬ 
lerin daveti gibidir. Nitekim Hz. Muhammed de sizleri aynı şeye da¬ 
vet etmektedir, izah için bkz. Al i îmran an: 45-48, Nisa an: 213-218, 
Maide an: 100 ve 130, Mefyem an: 21-23. 

58. Yani, onlardan bir grup inkarda o derece ileri gitmiştir ki, Hz. 
İsa'yı gayri meşru bir çocuk olarak itham etmiş ve onu çarmıha ger¬ 
mek için götürmüşlerdir. Diğer bir grup da ona muhabbette o derece 
ileri gitmiştir ki, onu ilah mertebesine çıkarmışlardır. Hatta bir insa¬ 
nı ilah mertebesine çıkarabilmek için, bir sürü teolojik problemler 
ortaya atmışlar ve sonuçta sayısız gruplara bölünmüşlerdir, izah 
için bkz. Nisa an: 211-216, Maide an: 39,40, 101, 130. 
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Z&Qjİ&Ü2^ât; ® UÜC 

66 Onlar, hiç şuurunda değilken kendilerine apansız geliverecek 
olan kıyamet-saatinden başkasını mı gözlüyorlar? 

67 Muttakiler hariç olmak üzere, o gün, dostların kimi kimine düş¬ 
mandır.59 

68 "Ey kullarım, bugün sizin için bir korku yoktur ve siz hüzne kapı- 
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lacak da değilsiniz." 

69 "Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve müslüman olanlar¬ 
dır." 

70 "Siz ve eşleriniz60 cennete girin; sevinç içinde ağırlanacaksınız." 

71 Onlann etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; orada nefisle¬ 
rin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var. Ve siz orda ebe¬ 
di kalacak olanlarsınız." 

72 "İşte, yapmakta olduklarınız dolayısıyla sizin mirasçı kılındığınız 
cennet budur." 

73 "Orda sizin için birçok meyveler vardır; onlardan yiyeceksiniz." 
74 Şüphesiz suçlu-günahkârlar, cehennem azabı içinde ebedi kalacak 

olanlardır. 

75 Onlardan (azab) hafifletilmeyecek ve orada onlar umutlarını kay¬ 
betmiş kimselerdir. 

76 Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir. 

77 (Cehennem bekçisine:) "Ey Malik61 (bekçi), Rabbin bizim işimizi 
bitirsin" diye haykırdılar. O: "Gece şu ki siz, (burda) kalacak olanlarsı¬ 
nız" dedi. 

78 "Andolsun, biz size hakkı getirdik, fakat sizin bir çoğunuz hakkı 
çirkin görüp-tiksinenlerdiniz."62 

AÇIKLAMA 

59. Diğer bir ifadeyle, öbür dünyadaki dostluk, sadece muttakiler 
arasında sürecektir. Kafirler ise dünyada iken birbirleriyle canciğer 
dost olmalarına karşın o gün birbirlerine düşman kesilecek ve "Se¬ 
nin yüzünden bu hale düştüm" diye yine birbirlerini itham edecek¬ 
lerdir. Bu husus Kuran in birçok yerinde defalarca tekrarlanmıştır." 
Herkes, bu dünyada hangi gruba mensup olursa, öbür dünyada fay¬ 
dalı olur, hangi gruba mensup olursa felaket getirir" diye iyice dü¬ 
şünmelidir. 

60. Bu kelime, burada geniş bir anlamda kullanılmıştır. "Eşler- 
ezvâc" kelimesiyle müslümanlann hanımları da kastediliyor olabi¬ 
lir, dost, ahbab ve meslektaşlan da olabilir. Orada müslümanlann, 
hanımlan, ahbab ve dostlan hep yanında olacaklardır. 

61. "Malik" kelimesiyle cehennemin bekçisi kastolunuyor. 

62. Yani "Biz sizlere açıkça gerçeği bildirmişken, sizler, efsane ve 
hikayeleri, gerçeğe tercih ettiniz ve ondan yüz çevirdiniz. O halde bu 
ahmakça tavrınızın cezasını çekin." Bunun, cehennemin bekçisinin 
bir cevabı olması mümkündür veya "Sizler şimdi böyle kalacaksınız" 
ifadesi, Allah a ait olabilir. Eğer ilk yorumu kabul edersek, cehenne¬ 
min bekçisi, Allah'ın bir memuru sıfatıyla konuşmuş demektir. Tıp¬ 
kı bir devlet memurunun "Devletimiz bu emri çıkarmıştır" dediği gi¬ 
bi. 
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79 Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular?63 îştc şüphesiz biz de işi sıkı tutan¬ 
larız. 

80 Yoksa onlar, gerçekten bizim sır tuttuklarını ve aralarındaki fısıl- 
daşmalannı işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, (işitiyoruz) ve onların 
yanlarındaki elçilerimiz de (her şeyi) yazıyorlar. 

81 De ki: "Eğer Rahman (olan Allah)’ın çocuğu olsaydı, ona tapanla¬ 
rın ilki ben olurdum."64 
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82 Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın Rabbi (olan Allah), onların nite¬ 

lendirmekte olduklarından yücedir. 
83 Artık sen onlan bırak; onlar vadedilen kendi günlerine kadar, dal¬ 

sınlar ve oynaya dursunlar. 
84 Göklerde ilah olan ve yerde ilah olan O'dur. O, hüküm ve hikmet 

sahibi olandır, bilendir.65 
85 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların66 mülkü kendisinin 

olan (Allah) ne yücedir. Kıyamet-saatinin ilmi O'nun katindadır ve siz 
O’na döndürüleceksiniz.67 

86 O'nun dışında tapmakta oldukları şefaatte bulunmağa malik de¬ 
ğildirler; ancak kendileri bilerek hakka şahidlik edenler başka.68 

87 Andolsun, onlara: "Kendilerini kim yarattı?" diye soracak olsan, 

tartışmasız: "Allah" diyecekler.69 Öyleyse nasıl olur da çevriliyorlar? 
88 Onun: "Ya Rab" demesi hakkı için, şüphesiz onlar imana gelmez 

bir kavimdirler.70 
89 Şimdi sen, 'aldınş etmeksizin onlardan yüz çeviri ve: "Selam" de.71 

Artık onlar bileceklerdir. 

AÇIKLAMA 

63. Bu. Kureyş'in ileri gelenlerinin Hz. Peygamber e (s.a) karşı gizli¬ 

ce plan yaptıklarına işarettir. 
64. Yani, benim hiçkimseyi Allah'ın çocuğu olarak kabul etme¬ 

mem, bir inadın sonucu değildir. Ben bu düşünceyi, 'hakikat olma¬ 
dığı" için kabul etmiyorum. Şayet Allah'ın bir çocuğu olsaydı, onu ilk 
ben tasdik ederdim. Çünkü ben, Allah'ın sadık kuluyum. Fakat Al¬ 
lah, bu ithamdan münezzehtir. 

65. Yani, yerin ve göğün sahibi, ayn kimseler değildir. Bilakis tüm 

kainatın sahibi Allah'tır ve O herşeyden haberdardır. 
66. Yani, Allah, birşeyin kendisine ortak olmasından münezzehtir. 

Bu kainatın yönetiminde O ndan başka hiç kimsenin bir payı yok¬ 
tur. Peygamber, veli, melek, cin, ruh veya yıldızlar olsun, tüm mah- 

lukat Allah'a tabidirler ve hiçbiri O'nun ortağı değildirler. 
67. Yani, dünyadayken dilediğinizi kendinize veli ve hami edinin. 

Ancak iyi bilin ki, daha sonra Allah'ın huzurunda toplanacak ve bu 

davranışınızdan ötürü hesaba çekileceksiniz. 
68. Bu cümle birkaç anlama gelmektedir. Birincisi, “Dünyada ma- 

bud edinilen insanların çoğu şefaat etmeye layık değillerdir. Çünkü 
onların dalâlet içinde yaşamış olanları, bizzat Allah ın huzurunda 
suçlu olarak hazır bulunacaklardır. Fakat içlerinden bir ilme daya¬ 
nan ve şuurla Hakkı kabullenerek şehadet edenler, şefaat edebilme- 
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ye hak kazanmışlardır." İkincisi. "Kendilerine şefaat için izin veril¬ 
miş olanlar, ancak şuurlu olarak Hakka iman edenlere şefaat edebi¬ 
leceklerdir. Yoksa şuurunda olmadan "Eşheduenlailaheillallah" di¬ 

yen ve Allah’ın dışındaki kimselere kulluk edenlere, hiç kimse şefaat 
etmeye cesaret edemez." Oçilncüsü, "Ma budun Allah indinde, ken¬ 
disine şefaat edebilecek kadar güçlü olduğunu ve nasıl bir akideye 
sahip olursa olsun kendisini cehennem ateşinden koruyabileceğini 
iddia eden kimse dalâlettedir. Çünkü, Allah indinde hiçbir kimsenin 
böyle bir yetkisi yoktur. Aksini iddia eden varsa, buyursun elindeki 
belgeyi ortaya koysun. Aksi takdirde sadece kulaktan duyma bilgi¬ 
lerle ve zanna dayanarak kişinin dünyada ne yaparsa yapsın so- 
nunde şefaatçisinin kendisini kurtaracağına inanması tehlikeli bir 

düşünce ve nihayet safsatadır." 
Bu ayet ayrıca iki temel esası ortaya koyuyor: 
a) Şuursuz olarak şehadet etmenin, Allah nezdinde kabul edile¬ 

meyeceği anlaşılmaktadır. Ancak bu dünyada bir kimse, şehadet 
ederse açıkça küfre girmemesi şartıyla onu müslüman olarak kabul 
eder ve ona müslüman gibi davranırız. Çünkü. Allah indinde 

mü’min kimse, aklı ve bilgisi yettiğince, Allah tan başka ilah olmadı¬ 
ğına şehadet eden ve bilinçli olarak neyi kabul edip neyi reddettiğini 

bilen kimsedir. 
b) Bu ayetten bir hususta nasıl şahit olunabileceğinin usulü de 

çıkmaktadır. Yani bir kimsenin bir hususla ilgili şahitlik yapabilme¬ 
si için şehadet ettiği olayı görmesi ve bilmesi gerekir. Nitekim, bu hu¬ 
sus bir hadiste şöyle izah edilmiştin "Şahitlik yapacak bir kimseye. 
Hz. Peygamber. "Bu olayı güneşi gözlerinle gördüğün gibi gördünse 
şahitlik et" demiştir. (el-Cassas, Ahkamul-Kuran) 

69. Bu. iki anlama gelir, a) Onlara. "Sizleri kim yarattı" diye sorar¬ 
san "Allah yarattı" diye cevap verirler, b) Sizlerin mabudlannı kim 
yarattı diye sorarsan "Allah yarattı" diye cevap verirler. 

70. Kur an ın bu ayetinin gramer bakımından anlaşılması oldukça 

zordur. Ayetin başındaki (ve) edatının hangi ibareye atfedildiği mü- 
fessirler tarafından tartışma konusu olmuştur. Ben, hiçbirinin iza¬ 

hını ikna edici olarak bulmadım. Fakat Şah Abdulkadir in yaptığı 
tercümeden, bu "ve" edatının atıf olmadığı, yemin yerine kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Kelimedeki "hu" zamiri ise Hz. Peygambere (s.a) 

işaret etmektedir. Dolayısıyla bir önceki ayetin son iki kelimesi olan 
"O halde nasıl çevriliyorlar?" ifadesi ile birbirlerine bağlanmaktadır¬ 
lar. Bu takdirde anlam şöyle olur. "Rasûlün, "Ya Rab! Bunlar iman 
etmeyen bir toplumdur" sözüne andolsun ki, onlar kendiltrini de 
mabudlannı da Allah ın yarattığını kabul ettikleri halde yine de ya- 
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ratanı bırakarak yaratılanlara kulluk ediyorlar." 
Hz. Peygamber in (s.a) bu sözü üzerine yemin edilmesinin nedeni, 

onların tavırlarında inatçı olduklarının açıkça anlaşılmasıdır. Çün¬ 

kü onların mantıksızlığı ve inanmamaya önceden karar verdikleri 
çevrede bulunanlar tarafından açıkça bilinmektedir. Diğer bir ifa¬ 
deyle "Ey Rasûl! Senin dediğin doğrudur, bunlar inanmazlar" denil¬ 

miştir. 
71. Yani. "Bunların kötü sözlerine ve alaylarına karşılık verme, on¬ 

lara karşı sert sözler de sarfetme." 

ZUHRUF SURESİNİN SONU 
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44 
• 

DUHÂN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, adını 10. ayette geçen "Duhan" kelimesinden alım j- 
tır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanıyla ilgili herhangi bir riva¬ 
yet olmamasına rağmen muhtevasından surenin, Zuhruf ve ondan 

önceki birkaç surenin nazil olduğu dönemlerde, ancak onlardan 
sonra indiği anlaşılmaktadır. Tarihsel arka planı şudur: Mekke'de 
kafirleıln muhalefeti oldukça şiddetlenmişti ve her geçen gün de art¬ 

maktaydı. Bu sıralarda Rasulullah (s.a) şöyle duada bulundu: "Ya 
Rabbi! Yusuf a kıtlık göndermek suretiyle nasıl yardım ettiysen, aynı 
şekilde Arabistan'a da kıtlık göndererek bana yardım et." Böyle dua 
etmekle Hz. Peygamber (s.a) kıtlık gelince kafirlerin Allah'ı hatırlaya¬ 

caklarını ve kalplerinin yumuşayıp nasihata kulak vereceklerini 
ummuştu. Sonuçta Allah, elçisinin duasını kabul etti ve bölgede şid¬ 
detli bir kıtlık hüküm sürmeye başladı. Bunun üzerine Kureyş'in ba¬ 
zı ileri gelenleri (lbn Mesud'un rivayetine göre Ebu Süfyan), Hz. Pey¬ 
gambere (s.a) gelip, "Kavmine merhamet et ve Allah'a bizim için yal¬ 

var" diye rica ettiler, işte bu sure tam o dönemlerde nazil olmuş¬ 
tur. 

Konu: Sure, Mekke’deki kafirlere bir uyan ve açıklama niteliğinde 
birkaç hususla başlamaktadır: 

1) "Sizlerin, bu ldtabı Muhammed uydurdu" şeklindeki düşünce¬ 
leriniz yanlıştır. Kur an’ın bizzat kendisi. "Bu kitabın beşer sözü ol- 
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madığına, bizzat Allah gibi yüce bir zat tarafından nazil olduğuna şe- 

hadet etmektedir." 
2) "Sizler bu Kitab ın değerini takdir edemiyor ve onun kendiniz 

için bir musibet olduğunu zannediyorsunuz. Oysa, Allah'ın elçisini 
göndererek. O na yüce bir Kitab indirmesinin sizler için çok müba¬ 

rek bir hadise olduğu apaçık bir gerçektir." 
3) "Şayet sizler, bu yüce peygamberi ve mübarek Kitab ı yenilgiye 

uğratacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Elçimizi ve mübarek 
Kitab’ı göndermeye karar verdiğimiz o an, mübarek bir andır. Dola¬ 

yısıyla Allah'ın karan kesindir ve fıiç kimsenin O nun kararını değiş¬ 
tirmeye gücü yetmez. Ayrıca O nun kararlannda bir eksiklik veya 

yanlışlık ihtimali sözkonusu bile değildir. O, kainatın efendisidir. 
Herşeyi duyan, bilen ve hikmet sahibidir. Binaenaleyh, O na karşı 

çıkmak kolay bir iş değildir." 
4) "Sîzlerin de bildiği ve kabul ettiği gibi, yerin, göğün ve kainatın 

içindeki herşeyin mülkü Allah'ın elindedir. Can veren ve alan O'dur. 
Fakat sizler tüm bu gerçekleri bilmenize rağmen, Allah'tan başka 
tanrılara kullukta ısrar ediyorsunuz. Ancak, atalannızın da o tanrı¬ 

lara tapmış olmasından başka elinizde bir delil bulunmamaktadır. 
Oysa, şuurlu bir şekilde Allah'ın herşeyi yarattığına ve canı verenin 
de alanın da O olduğuna inanan bir kimse, Allah'tan başka ma'bud 
olmayacağını kabul eder. Atalarınız dalâlet içinde yaşadı diye sîzle¬ 
rin de onlan taklit ederek dalâlet içinde yaşamanız gerekmez. Sîzleri 
yaratan Allah, onlan da yarattı. Onlar da bir tek ilaha kulluk etme¬ 

liydi, sizler de bir tek ilaha kulluk etmelisiniz." 
5) "Allah'‘ın "Rab" ve "Rahim" olmasının anlamı. O nun sadece sizi 

azıklarla beslemesi demek değildir. O, bunlann yanısıra, hidayeti 

vasıtasıyla doğru yolu bulabilmeniz için, sîzlere elçisini göndermiş 

ve bu kitabı indirmiştir." 
Böyle bir girişten sonra Arabistan'daki yaygın kıtlık olayı ele alın¬ 

mıştır. Yukanda da açıklandığı gibi, bu kıtlık Rasulullah'ın (s.a) du¬ 
ası sonucunda vuku bulmuştur. Rasulullah, kıtlığın tesiriyle Ku- 
reyşlilerin kibirinin azalacağını ve Allah’ın gönderdiği mesaja kulak 

vereceklerini düşünüyordu. Nitekim birçok Kureyşli, Allah a "Eğer 
bizi bu musibetten kurtaracak olursan, sana halis olarak kulluk 
edeceğiz" diye yalvarmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Allah, Pey¬ 
gamberine "Bunlann ders alacağını sanma. Onlar sana karşı geldi¬ 
ler. Senin ahlâkından, hayat içerisindeki her davranışından hak 
peygamber olduğunun anlaşılmasına rağmen, onlar yine de sana 
inanmadılar. Dolayısıyla bu kıtlıktan bir ders almayacakları da bel¬ 
lidir.” diye nasihat etmiştir. Diğer yandan kafirlere hitaben de "Sizler 
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yalan söylüyorsunuz. Biz sizin üzerinizden bu musibeti defetsek bi¬ 
le. sizler yine bundan ders almazsınız. Aslmda sîzler daha büyük b»r 

musibet istiyorsunuz." denilmiştir. 
Aynı konu işlenmeye devam edilerek. Firavun ve kavminden bah¬ 

sedilmiş ve şöyle denmiştir: “Biz, Firavun ve kavmini de tıpkı Ku- 
reyş'i ve ileri gelenlerini imtihan ettiğimiz gibi imtihan etmiş ve onla¬ 
ra şerefli bir elçi göndermiştik. Ancak onlar, o elçinin apaçık mucize¬ 
lerini gördükleri halde, hak peygamberi yalanlamışlar ve inatlarında 
ısrar ederek onu öldürmeye bile kalkışmışlardı. Oysa onun, Allah’ın 
bir elçisi olduğunu biliyorlardı. Biz de onları, sonradan geleceklere 

ibret olacak bir azab ile yakaladık. 
Daha sonra Mekkeli müşriklerin inkar ettikleri ahiret konusuna 

değinilmiştir. Çünkü onlar, "Ölümden sonra diriltilmiş herhangi bir 
kimse görmedik, şayet doğru söylüyorsan bizim ölmüş atalarımızı 
bir dirilt bakalım" diyorlardı. Ahiret üe ilgili olmak üzere iki delil öne 

sürülmüştür: 
1) Ahiret akidesini inkar etmek, beraberinde her zaman ahlâkî bir 

çöküntüyü de getirmiştir. 
2) Bu kainata dikkatlice bakıldığında, kainatın bir oyun ve cru 

yaratanın da eğlence arayan biri olmadığı açıkça görülecektir Bu, 
hikmet üzere kurulmuş bir nizamdır, onu yaratan ve sahibi olan Al¬ 

lah hikmet sahibidir. O, anlamsız hiçbir şey yaratmaz. Kafirlerin 
"Eğer hak peygambersen ve ölümden sonra diriliş mümkün ise, bi¬ 
zim ölmüş atalarımızı dirilterek bu iddianı ispatla" şeklindeki soru¬ 
larına gelince, bu soruya da şöyle cevap verilmiştir: "Bu, hiçkimse- 
nin keyfine göre yapılmaz. Bunun için belli bir vakit tayin edilmiştir. 
O vakit geldiğinde tüm insanlar diriltilecek ve Allah'ın huzuruna ge¬ 
tirilerek hesaba çekileceklerdir. O vakti bir düşünün. Şayet kurtul¬ 
mak istiyorsanız, davranışlarınızı ona göre ayarlayın. O gün hiç kim¬ 
se kendi gücüyle kurtulmayacağı gibi, kimsenin de birbaşkasını 

kurtarma gücü yoktur." 
Kıyamet gününde kurulacak olan mahkemeden bahsedilerek, 

suçluların feci akibeti ve salih amel işleyenlerin görecekleri mükafat 

hakkında açıklamalar yapılmıştır. Ve en sonunda da "Bu Kur an, 
sîzlerin kendi dilinde ve anlaşılır bir uslupla nazil olmuştur. Fakat 
sizler yine de anlamamakta diretiyorsanız, o takdirde başınıza gele¬ 

cek olan akibeti bekleyin. Nitekim peygamberler de beklemektedir. 
Vakti gelince hep birlikte olacakları görürsünüz." denilerek sureye 

son verilmiştir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, Mîm. 
2 Apaçık olan Kitaba andolsun; 
3 Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uya- 

np-korkutanlarız.1 
4 Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır,2 
5 Katımızdan bir emir 3ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenle¬ 

riz, # 
6 Rabbinden bir rahmet olarak.4 Şüphesiz O, işitendir, bilendir. 

AÇIKLAMA 

1. Kuran üzerine yemin edilmesiyle ilgili açıklama, Zuhruf Sure- 
si’nin 1. açıklama notunda yapılmıştı. Burada ise, "Bu sözü Muham- 
med uydurmamıştır, onu indiren Allah'tır” diye yemin edilmiştir. Ya¬ 
ni, bunun böyle olduğunu anlamak için başka bir yere bakmaya ge¬ 
rek yoktur. Zaten bu kitabın bizzat kendisi, Allah tarafından nazil ol¬ 
duğunun apaçık bir delilidir. Aynca bu kitabın "Çok hayırlı ve bere¬ 
ketli" bir gecede nazil olduğu beyan olunmuştur. Yani, kendilerine 
yapılan bu iyilikten habersiz olan bu akılsızlar, bu kitabı bir musibet 
olarak değerlendirmekte ve ondan kaçmaya çalışmaktadırlar. Oysa, 
gaflete dalmış insanlar için bir uyan niceliğinde olan bu kitabın, in¬ 
dirildiği ve indirilmesinin kararlaştınldığı vakit çok mübarektir. 

"Mübarek bir gece" ifadesiyle, bazı müfessirler Kur an ın nüzulü¬ 
nün başladığı gecenin kastedildiği görüşündedirler. Bazılan ise bu 
gece ile, Kur an ın Ommü l-Kitab dan alınarak vahiy taşıyıcısı me¬ 
leklere tümüyle devredildiği gecenin kastedildiği görüşündedirler 
ki, daha sonra zaman ve mekan uygunluğu gözetlenerek 23 yıl içeri¬ 
sinde, gerektikçe Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Doğrusunu ise Al¬ 
lah bilir. 

"Şüphesiz biz Kur an ı mübarek bir gecede indirdik" ayetinde ge¬ 
çen "mübarek gece" ifadesi üe Kadir gecesi kastolunmaktadır. Nite- 
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kim Kadir Suresi nde de "Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir gecesinde in¬ 
dirdik" diye buyuru lmaktadır. Bu gecenin Ramazan ayının bir gecesi 
olduğu da Bakara Suresi’nin 185. ayetinde belirtilmiştir: "Şüphesiz 
ki Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir." 

2. " y" (hikmetli iş) ifadesi iki anlama gelir. Birincisi, "Bu emir 
hikmete dayanır ve onda hiçbir yanlışlığın olması mümkün değil¬ 
dir." İkincisi "Bu kesin bir emirdir ve onun vukubulmasını hiçkimse 
değiştiremez." 

3. Kadir Suresi nde aynı husus şu şekilde açıklanmıştır: "Melekler 
ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle her iş için iner." Bu ifadeden bu ge¬ 
cenin. Allah ın her fert kavim ve ülkenin kaderini tayin ettiği, melek¬ 
lere kendi takdirini ilettiği ve böylece onların aldıklan emirleri uygu¬ 
lamaya başladıkları bir gece olduğu anlaşılmaktadır. Bazı müfessir- 
ler. bilhassa İkrime, bu gecenin. Şaban ayının yansına tekabül eden 
gece olduğu görüşündedir. Nitekim bazı rivayetlerde, nasiplerin 
takdir edileceği gece olarak Şaban ayı gösterilmektedir. Ancak İbni 
Abbas. İbn Ömer. Mücahid, Katade. Haşan Basri, Said b. Cübeyr. 
İbn Zeyd. Ebu Malik, Dahhak ve daha birçok müfessirler. bu gecenin 
Ramazan ayının Kadir gecesi olduğu görüşünde ittifak halindedir¬ 
ler. Çünkü. Kur an ın bizzat kendisi bu hususu böyle izah etmekte¬ 
dir. Dolayısıyla, Kuranın haberine rağmen, başka haberlere dayan¬ 
maya gerek yoktur. İbn Kesir. "Osman b. Muhammed'in İmam Züh- 
ri’den. Şaban ayında kader ve kısmetler hakkında karar verilir" şek¬ 
lindeki rivayetinin mürsel olduğu ve bu gibi rivayetlerin açık nass 
karşısında delil olamayacağım " söylüyor. Kadı Ebubekir İbnu’l- 
Arabi ise. "Şaban ayının yansı ile şaban ayının fazileti hakkındaki 
hadislerin itibara şayan olmadıklanm belirtir. (Ahkamu’l Kur'an) 

4. Yani, bu kitabın gönderilmesi sadece bir hikmetin gereği değil, 
aynı zamanda Allah’ın rahmetinin de gereğidir. Çünkü alemlerin 
Rabbi olan Allah, kullarının bedeni ihtiyaçlan için herşeyi yarattığı 
gibi onlann karanlık içinde kalmamalan. doğru yolu görebilmeleri 
için hak ve batılın ne olduğunu kendilerine bildirecek bir bilgiye de 
ihtiyaçlan olduğunu bildiğinden dolayı onlara Kitab'ı göndermiş¬ 
tir. 

5. Bu ayeti siyak ve sibak içerisinde mütalaa edersek, Allah'ın bu 
iki sıfatının birlikte anılmasıyla. Allah'ın herşeyi bilen ve duyan ol¬ 
masının. gerçek bilginin ancak O ndan gelebileceği anlamını tazam- 
mun ettiğinin vurgulanmak istendiğini görürüz. Yani değil bir kim¬ 
se, tüm insanlar bir araya gelip yol göstermeye çalışsalar dahi bu, 
onlann gösterdikleri yolun doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü 
tüm insanların bir araya gelmesi onlan, semi ve basîr (herşeyi duyan 
ve gören) kılmaz. İnsanların tüm gerçekleri topluca ihata etmeleri ta- 
ibaüyla mümkün değildir. Dolayısıyla Sem! ve Basîr olan Allah, in¬ 
sanlara doğru yolu gösterebilir ve yine O ancak hakkın ve batılın, ha¬ 
yır ve şerrin ne olduğunu hakkıyla bilir. 
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7 Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız6 (Allah), göklerin, yerin ve bu 

ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 
8 O'ndan başka ilah yoktur;7 diriltir ve öldürür. 8Sizin de Rabbinizdir 

ve geçmiş atalarınızın da Rabbidir.9 
9 Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp-oyalanıyorlar.10 
10 Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle; 
11 (Bu duman) İnsanları sanp-kuşatıverir. İşte bu, acıklı bir azab- 

tır. 
12 "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz (artık) iman 

edicileriz." 

AÇIKLAMA 

6. Araplar ın kendileri de, bu kainatın ve onun içindeki herşeyin 

Haliki ve Rabbının Allah olduğunu kabul ederlerdi. Bu yüzden onla¬ 
ra: "Sizler gerçekten kainatın ve onun içindeki herşeyin Haliki ve 
Rabbinin Allah olduğu gerçeğini kabul ediyorsunuz, o halde; 1) İn¬ 

sanlara doğru yolu göstermenin ve onlara bunun için kitab ve pey¬ 
gamber göndermenin de yaratan ve rahmet eden Allah a ait olduğu¬ 
nu, 2) Kainatın sahibi ve hakimi olması nedeniyle, mülkünde diledi- 
ğince tasarruf etmesinin ve ona yol göstermesinin sadece O nun 
hakkı olduğunu, sizlerin de O nun emirlerine itaat etmek ve boyun 
eğmekle mükellef bulunduğunuzu kabul etmeniz gerekir." denil¬ 

mektedir. 
7. 'Ma'bud'' kelimesiyle, ibadete ancak kendisinin layık olduğu 

gerçek ma'bud, yani Allah kastolunmaktadır. 
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8. Can alıp vermesi, Allah'ın ma'bud olduğunun apaçık bir delili¬ 
dir. O Allah ki. sizleri cansız maddelerden yarattı ve sizleri bu hale 
getirdi. Sizler O nun istediği vakte kadar yaşar. O nun istediği vakit¬ 
te ölürsünüz. O na ibadet etmemek ve O nun yerine başkasına kul¬ 
lukta bulunmak, açıkça akla aykırıdır. 

9. Burada, imalı bir ifade ile onların atalarının, Allah'ı bırakarak, 
başkalarını ma'bud edinmiş olduklarına işarette bulunuluyor. Oysa 
gerçek ma'bud Allah tır ve onlar Allah ı tek bir ma'bud edinmemekle 

bu gerçeği değiştiremezler. Onların bu sapık tutumları sizler için de 
bir delil olamaz. Zira atalarınızın da Rabbi Allah'tır ve sadece Allah’a 
kulluk etmeleri gerekirdi. Dolayısıyla, onlar bu sapık yola girdiler di¬ 

ye, sizler de aynı yola girmeyin ve sadece bilerek Allah'a kulluk 
edin. 

10. Böylesine kısa bir ifadeyle çok önemli bir gerçeğe değinilmiştir. 
Tanrıtanımazlar ve Allah ı tanımakla birlikte O na ortak koşanlar, 
düşüncelerinde ne kadar bağnaz olurlarsa olsunlar, kalblerinde za¬ 
man zaman birtakım kuşkuların doğmaması mümkün değildir. 

Çünkü, bir toprak parçasından gökyüzüne, bir tek yapraktan insa¬ 
na varıncaya kadar ciddiyetle düşünülecek olursa, bunca mükem¬ 
mel varlığın kendi kendisine meydana gelmiş olması imkansızdır. 

Bir müşrik bile şirkinde ne kadar ısrar ederse etsin, kendi ilahları 
hakkında bile "Bunlardan ma'bud olmaz" diye kuşkuya düşer. An¬ 
cak kalblerindeki bu kuşkular, onların muvahhid bir tavır almaları¬ 
na yetmediği gibi, Allah'ı inkar etme ve O na ortak koşma konusun¬ 
daki düşüncelerinden emin olmadıkları bir halde helak olup gidiyor¬ 
lar. Yani, ne kadar kesin bir tanrıtanımaz veya müşrik olsalar da, 
onların dinleri şüphe üzerine kuruludur. Şimdi çıkıp biri, "Peki o 
halde bu şüphe niçin onlan rahatsız etmiyor ve Hakkı arayarak 
kalplerinin mutmain olmasını istemiyorlar?" diye bir soru yöneltebi¬ 
lir. Şöyle bir cevabı vardır bu sorunun: "Onlar, din hakkında ciddi 
endişeler taşıyan kimseler değillerdir. Onlar için önemli olan, bu 
dünyadır. Dolayısıyla gece gündüz tüm eneıjilerini dünyada servet 

elde etmek ve refaha kavuşmak için harcarlar. "Din", onlar için sade¬ 
ce bir oyalanma vasıtasıdır ve "din" hakkında hiçbir zaman ciddiyet¬ 
le düşünmezler. Dikkat edilecek olursa, dini birtakım ibadet ve me¬ 

rasimleri dahi, bir çeşit eğlence niteliğindedir. Tanrıtanımazların 
ciddi gibi görünen tartışma ve münakaşalarına da bakıldığında as¬ 
lında fikir cimnastiğinden başka bir şey yapmadıkları görülür. Yok¬ 
sa onlar, bu dünyadan başka bir şey düşünmezler. Yine bu tip in¬ 
sanların, hak yoldan sapmalarının sonucunun ne olduğunu düşü¬ 
necek vakitleri bile yoktur. Yani onlar, dünyaya o kadar meyletmiş¬ 
lerdir ki, düşünmeye vakit bile ayıramamaktadırlar. 
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13 Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir pey¬ 

gamber gelmişti.11 
14 Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir 

delidir."12 
15 Biz sizden bu azabı biraz açıp-gidereceğiz; (ama yine) dönecek 

olanlarsınız siz. 
16 Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alaca- 

AÇIKLAMA 

11. "Rasulun Mübin" (Apaçık Rasul) İfadesinin biri "ahlaki yaşayı¬ 
şı karakteri ve amellerinden onun Rasul olduğu açıkça belli olmak¬ 
tadır." Diğeri ise “O hakkı açıkça beyan etmiştir" şeklinde iki anlamı 
vardır. 

12. "Muallemun mecnun" (kendisine öğretilmiş mecnun) ifadesiy¬ 
le, "Muhammed aslında sade bir kimseydi, ancak başkaları onu yol¬ 
dan çıkararak, gizlice Kur an ayetlerini kendisine öğretiyor ve o da 
gelip bize anlatıyor. O na ders verenler arka planda kalırken, cezayı o 
çekmektedir." şeklindeki bir anlamı kastederek, Hz. Peygamber in 
tüm ciddiyetiyle tebliğ ettiği talimatlaıı hafife alıyorlardı. BÖylece, 
Kuranın yüce mesajına hiç kulak asmayarak, Kuran ı kendilerine 
ulaştıran kimsenin yüksek meziyetlere sahip olduğunu ve iddiaları¬ 
nın ne kadar saçma temellere dayandığını hiç düşünmüyorlardı. 
Çünkü eğer dedikleri gibi olsaydı, yani Kur an ı Rasulullaha başka¬ 
ları gizlice öğretseydi, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Zeyd ve 
diğer müslümanlardan bu olayın gizli kalması mümkün olur muy¬ 
du? Bu insanlar ki her zaman Hz. Peygamber in yanında bulunuyor¬ 
lardı. Şayet böyle olsaydı, onlar Rasulullah a en samimi bir şekilde 
nasıl inanabilirlerdi? Eğer Hz. Peygamber i perde arkasından bir 
başkası idare etseydi ve böyle bir yöntemle, o peygamberlik iddiasın- 
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da bulunsaydı, yine en önce bu insanlar ona karşı çıkarlardı. Iz^h 

için bkz. Nahl an: 107, Furkan an: 12. 
13. Bu ayetin tefsiri hakkında birçok ihtilaf vuku bulmuştur. Hat¬ 

ta bu ihtilaf sahabe döneminde bile vardı. Ibn Mesudun talebesi 
Mesruk şöyle bir olay anlatır: ’ Bir gün Küfe de bir camiye girdik. 
Orada vaizin biri konuşuyordu. "Göğün açık bir duman halinde gele¬ 

ceği günü gözetle" ayetini okuyup dedi ki: "O duman kafir ve müna¬ 
fıkların gözlerini kör, kulaklarım sağır edecektir. Ama iman edenler 
üzerindeki tesiri bir nezle kadar hafif olacaktır." Bunun üzerine he¬ 
men, bu ayetin tefsiri hakkında soru sormak için Ibn Mesudun ya¬ 
nma gittik. Ibn Mes'ud yatıyordu, bizim sözümüzü işitince ayağa fır¬ 
ladı ve kızgın bir şekilde "ilmi olmayanlar sorsunlar" dedi. Bu ayetin 

asıl tefsiri şöyledir: Kureyşliler Rasulullah'a inanmamakta ısrar 

edince, Rasulullah, Allaha, "Ya Rabbi! Yusuf a kıtlık göndermek su¬ 
retiyle yardım ettiğin gibi, bana da kıtlık göndererek yardım et" diye 

dua etti. Allah, elçisinin duasmı kabul etti ve Kureyşliler kıtlıkla kar¬ 
şı karşıya kaldılar. Vaziyet o kadar vahim bir hal aldı ki, insanlar ke¬ 
mik, deri, hatta hayvan leşi bile yemeye başladılar. Böyle bir halde 
kamı aç olanlar gökyüzüne bakınca, duman görürlerdi. Bu kıtlığın 
devam ettiği bir zamanda Ebu Süfyan Rasulullah’a gelerek akraba 
oluşlarını hatırlattı ve "Allah'a dua et de bizi bu afetten kurtarsın, 
kabilen açlık içinde kıvranıyor" diye ricada bulundu. Bu dönemde 
Kureyşliler Allah'a, Ey Allah'ım! Bizi bu afetten kurtarırsan doğru 
yola geleceğiz" diye yalvarıyorlardı, işte bu ayetlerde bu olaya işaret 
edilmektedir. Şiddetli bir darbe ile Bedir Savaşında Kureyşlilere in¬ 
dirilen darbe kastolunmaktadır." Bu rivayeti İmam Ahmed, Buhar!, 
Tirmizi, Nesei, Ibn Cerir ve Ibn Ebi Hatim çeşitli senetlerle Mes- 
ruk'dan nakletmişlerdir. Bunların dışında İbrahim Nehai, Katade, 
Asım ve Amir, "Abdullah ibni Mes ud un tefsiri buydu" demektedir¬ 
ler. Dolayısıyla İbni Mes ud un tefsirinin böyle olduğunda hiç bir 
şüphe yoktur. Tabiinden Mücahid, Katade, Ebu Aliye, Mukaül, İbra¬ 
him Nehai, Dahhak ve Atiyel-Avf. Ibn Mes ud un bu tefsiri üzerinde 
ittifak etmişlerdir. Diğer bir yanda, Hz. Ali. Ibn Ömer, Ibn Abbas, 

Ebu Said Hudri, Zeyd b. Ali ve Haşan Basri gibi, bazı kimseler, bu 
ayetin kıyamete yakın bir zamanda o dumanın yayılacağı şeklinde 
yorumlamışlardır. Ayrıca Hz. Huzeyfe b. Esed el-Gifari tarafından 

Rasulullahtan rivayet edilen bir hadis, bu yorumu desteklemekte¬ 
dir. Huzeyfe'nin anlattığı olay şu şekildedir: "Bir gün kıyamet hak¬ 
kında konuştuğumuz bir esnada, Rasulullah yanımıza geldi ve şöyle 

buyurdu: Bu on alâmet zahir olmadan kıyamet gelmez. Güneşin ba¬ 
tıdan doğması, dumanın yayılması (duhan), dabbet'ül-arz, yecüc- 

me'cüc’ün çıkması, Hz. İsa'nın gökyüzünden inmesi. Doğuda arzın 
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çöküşü, batıda Arabistan'dan Aden'den ateşin yükselmesi." (Müs¬ 

lim) Ibn Cerir ve Taberi'nin naklettikleri, Ebu Malik el-Eşari'nin riva¬ 
yeti de bu hususu teyid etmektedir. Yine Ibn Ebi Hatim’in, Ebu Said 

Hudri'den naklettikleri iki rivayete göre de Rasulullah "Duhan "ı kı¬ 
yametin alametlerinden saymıştır. Rasulullah şöyle buyurmuştur: 
"Duman yayıldığı zaman mü minlere adeta nezle gibi hafif bir şekilde 

tesir edecek, ancak kafirlerin içine dolarak, derilerinin her yerinden 
duman çıkacaktır.” 

Bu iki tefsir arasındaki fark üzerine dikkatlice düşünecek olur¬ 
sak, söz konusu ihtilafın giderilmesinin mümkün olduğu görülür. 
Rasulullah’ın duası üzerine Allah'ın Arabistan'a kıtlık göndermesi 
ve kafirlerin çok perişan olmaları üzerine, Rasulullah m Allah'a dua 

etmesi şeklindeki Ibn Mes'ud'un tefsirine Kur an ın birçok yerinde 
işaret olunmaktadır.(lzah için bkz. En am an: 29, A raf an: 77, Yu¬ 
nus an: 14-15, Mu'minun an: 72) ilgili ayetlerden anlaşıldığına göre. 

"Azabı üzerimizden def edersen, doğru yola geliriz" şeklindeki sözleri 
üzerine, Allah'ın "Bunlar sapıklıktan vazgeçmezler, onlara apaçık 
bir Rasul gelmiş olmasına rağmen, onun davetine kulak asmamış¬ 

lardır." diye buyurmuş olması ve yine kafirlerin "Bu. kendisine öğre¬ 
tilmiş ve yoldan çıkmış bir mecnundur" diye nitelemelerine karşılık, 
Allah'ın "Biz azabı kaldırsak bile, onlar yine de aynı sapıklıkta ısrar 
ederler" diye belirtmesi, olayın Rasulullah in zamanında geçtiğini 
doğrulamaktadır. Oysa, bu ifadeleri kıyametin yaklaştığı bir zama¬ 
na ıtlak ederek anlamak çok uzak bir tevil olur. Dolayısıyla Ibn 
Mes'ud'un bu konudaki yorumunun isabetli olduğu anlaşılıyor. An¬ 
cak bu rivayetin "duman" ile ilgili kısmı, yani, "Böyle bir halde kamı 
aç olanlar, gökyüzüne bakınca duman görürlerdi" ifadesi Kur an ın 

zahiri beyanına uymaz. Aynca hadislerdeki ifadeler de bunun aksini 
ispatlar. Örneğin, Kuranın olayı ifade edişi şöyledin "Göğün açık bir 
duman haline getirileceği günü gözetle." Sonraki ayetlere de dikkatle 

bakılacak olursa, şöyle denmek istendiği anlaşılır: "Ey kafirler! Siz 
Allah'ın elçisine inanmıyor ve kıtlıktan ders almıyor musunuz? O za¬ 
man bekleyin, kıyamet geldiğinde hak ve batılın ne olduğunu anlar¬ 
sınız." Görüldüğü gibi bunun kıtlık zamanına değil, kıyametin ala¬ 
metlerinden birine işaret ettiği açıkça bellidir. Nitekim aym husus 
hadislerle de teyid edilmektedir. Ne kadar gariptir ki Ibn Mes'ud'un 

tefsirini kabul eden müfessirler, onun yorumuna tamamen katıl¬ 
mışlar, reddedenler ise yine tamamen karşı çıkmışlardır. Oysa ilgili 
ayetler ve hadisler üzerine dikkatlice düşündüğümüzde, yommun 
hangi bölümünün doğru hangi bölümünün yanlış olduğunu açıkça 
anlanz. 
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17 Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de dene¬ 
meden geçirdik ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti:14 

18 Dedi ki:15"Allah'ın kullarını bana teslim edin;’6 gerçekten ben si¬ 

zin için güvenilir bir peygamberim" (demişti).17 

AÇIKLAMA 

14. Burada "Rasulün Kerim'' ifadesi kullanılmıştır. "Kerim'' sıfatı 

insana izafeten kullanıldığında, "en iyi. şerefli, övülmeye layık olan", 
anlamlarına gelir. Ancak sıradan özelliklere sahip kimseler için kul¬ 

lanılmaz. 
15. Olayı ta başından ele alırsak şayet, Hz. Musa'nın (a.s) bu sözle¬ 

rinin tek bir celsede söylenmediği, bilakis Firavun a karşı yıllarca 
sürdürülen mücadelenin birkaç kelimeyle özetlenmiş bir hülasası 

olduğu sonucuna vannz. İzah için bkz. A raf an: 83-79, Yunus an: 
72-95, Taha an: 18/a-52, Şuara an: 7-49, Nemi an: 8-17, Kasas an: 
46-56, Mü min an: 23-46, Zuhruf an: 46-56, ve ayrıca ilgili açıklama 

notlan. 
16. Burada, "Allah'ın kullannı bana teslim edin" şeklinde geçen 

ifade, A'raf: 105 de "lsrailoğullannı benimle birlikte gönder" şeklinde 

geçmektedir. Nitekim Taha: 47 ve Şuara: 17 de de böyle kullanılmış¬ 
tır. Daha farklı bir anlamı ise Ibn Abbas'dan şu şekilde rivayet edil¬ 
miştir: "Ey Allah'ın kullan! Benim hakkımı ödeyin, yani beni dinleyin 

ve iman edin. Benim getirdiğim hakkı kabul etmeniz, bana Allah ta¬ 
rafından verilmiş bir haktır." "Ben sizin için emin bir elçiyim" ifadesi 
bu ikinci anlama daha uygun düşmektedir. 

17. Yani, ben kendisine güvenilmesi gereken bir Rasul'üm. Konuş¬ 
tuklarını kendisinden uyduran bir kimse değilim. Aynca çıkarları¬ 
ma, heva ve hevesime dayanarak peygamberlik iddia ederek, Allah a 

nispet ediyor değilim. Söylediklerime güvenebilirsiniz. Çünkü ben, 
Allah tarafından gönderilmiş bir mesajı eksiksiz bir biçimde sizlere 
aktarıyorum. (Hz. Musa'nın bu sözleri tebliğe başladığı bir zamanda 

söylemiş olması oldukça dikkate değerdir.) 
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19 "Allah'a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık, bir 

delil getirmekteyim."18 
20 "Ve doğrusu ben, sizin beni taşa tutmanızdan benim de Rabbim, 

sizin de Rabbiniz olan (Allahla sığındım." 
21 "Eğer siz bana iman etmiyorsanız, bu durumda benden kopup-ay- 

nlın."19 
22 Sonunda Rabbine: "Gerçekten bunlar, suçlu-günahkâr bir kavim- 

dirler"20 diye dua etti. 
23 (Allah da:) "Öyleyse, kullanım geceleyin yürüyüşe geçir,21 mu¬ 

hakkak takip edilmiş olacaksınız." (diye duasını kabul edip cevap ver- 

di).22 
24 "Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir or¬ 

dudur."23 
25 Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi; 

26 (Nice) Ekinler, güzel konaklar. 
27 Ve kendilerinde 'sevinç ve mutluluk içinde' yaşadıklan nimet¬ 

ler. 

AÇIKLAMA 

18. Başka bir deyişle, "Sizlerin bu asiliği bana değil, Allah'a karşı¬ 
dır. Çünkü, sizlere tebliğ ettiğim için kızdığınız sözler, bana değil Al- 



Cüz : 25 TEFHİMU’L KUR AN 305 

lah'a aittir. Ben sadece O nun elçiliğini yapıyorum. Fakat sizler be¬ 

nim Allah tarafından gönderildiğimden şüphede iseniz, ben sizl^re, 

O'nun tarafından gönderildiğime dair delil getiriyorum." Hz. Mu¬ 

sa'nın bahsettiği delil bir tek değil, Firavun la mücadelesi boyunca. 

Firavun a ilk gelişinden, îsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışma kadar 

gösterdiği bir mucizeler silsilesidir. Gösterilen her mucize yalanlan¬ 

dığında Allah. Hz. Musa'ya ondan daha büyük bir mucize gönder¬ 

miştir. İzah için bkz. Zuhruf an: 42-43. 
19. Bu konuşma. Firavun un, Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeleri 

inkar ettiği ve Mısır halkı ile devlet yöneticilerinin etkilenmelerinden 

ötürü korku ve telaş içinde olduğu bir zamanda yapılmıştır. Firavun 

bu yüzden ilk kanaatlerini kendi meclisinde yaptığı bir konuşmada 

(Zuhruf 51-53) açıklamıştır. (îzah için bkz. Zuhruf an: 45-49) Daha 

sonra tahtının sallandığını hissedince de, Hz. Musa'yı katletmeye 

karar vermiştir. Bunun üzerine Hz. Musa "Ben, hesab gününe inan¬ 

mayan her mütekebbirden benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a 

sığınırım" der. (Mümin: 27). Yukarıdaki ayette Hz. Musa işte bu sö¬ 

züne telmihte bulunmak suretiyle, Firavun ve onun yöneticilerine 

"Ben sizden Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığındım. Tebliğ ettiğim 

gerçeklere ister inanın, ister inanmayın ama hiç olmazsa bana el 

kaldırmaya kalkışmayın. Aksi takdirde bu tavrınız sizler için çok kö¬ 

tü sonuçlar doğurur." demiştir. 

20. "Firavun ve kavmi suçludur ve onların suçu kesin bir şekilde 

açığa çıkmıştır. Artık onların doğru yola geleceklerine dair herhangi 

bir ümit de kalmamıştır. Dolayısıyla ey Allah'ım! Şimdi onlar hak¬ 

kında son karan sen ver" şeklindeki bu ifade, Hz. Musa'nın Allah'a 

Firavun ve kavmi hakkındaki son raporudur. 

21. Yani, Hz. Yusuf zamanında müslüman olan Kiptiler, Hz. Musa 

döneminde İslam'a giren Mısırlılar ve lsrailoğullan olmak üzere tüm 

mü minler. Bkz. Yusuf an: 68. 

22. Bu, Hz. Musa'ya hicret için verilen ilk emirdi. Bkz. Taha an: 53, 

Şuara an: 39-47 
23. Bu emir, Hz. Musa beraberindekilerle yanlan denizin öbür ta¬ 

rafına geçtikten sonra verilmiştir. Hz. Musa yanlan denizden geçtik¬ 

ten hemen sonra. Firavun geçmesin diye yanlan denizin kapanma¬ 

sını arzu ettiğinde Allah, "öyle düşünmeyin, bırakır’ deniz açık kal¬ 

sın Firavun vc ordusu onun içine daldı jinda denizi kapatıp onlan 

boğacağını demiştir. İzah için bkz. Taha an: 53-54, Şuara an: 47. 
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28 İşte böyle; biz bunlan başka bir kavime miras olarak verdik.24 
29 Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı25 ve onlar (azabı) ertelenenler de 

olmadı. 
30 Andolsun, biz İsrailoğullannı o alçaltıcı azabtan kurtardık, 
31 Firavun'dan.26 Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.27 
32 Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıl¬ 

dık.28 
33 Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler ver¬ 

dik.29 
34 Herhalde bunlar da diyorlar ki: 
35 "(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden di- 

riltilip-kaldınlacak değiliz."30 
36 "Eğer(bu söylediklerinizde) doğru sözlüyseniz, şu halde ataları¬ 

mızı getirin bakalım."31 

AÇIKLAMA 

24. Haşan Basri'ye göre bu topluluk ile. Firavun dan sonra Mısır’a 
hakim olan Israiloğullan kastolunmaktadır. Katade ise: "Bu toplu¬ 
luk ile Al-i Firavun dan sonra Mısır'a hakim olan kavimler kastedil¬ 
mektedir. Çünkü lsrailoğullan'nm Mısır'dan çıkışlarından sonra ge- 
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ri döndüklerine dair tarihi hiçbir delil bulunmamaktadır.'' demiştir. 
Bu ihtilaf daha sonraki müfessirler arasında da devam etmiştir. İzah 
için bkz. Şuara an: 45 

25. Yani, onların iktidarları zamanında, her tarafta onların şöhreti 
hüküm sürüyor ve herkes hayranlıkla onlardan bahsediyordu. Öyle 
ki adeta dünyada bir benzerleri bulunmuyordu ve herkes onların ih¬ 
sanlan altında eziliyordu. Ancak saltanatları yerle bir olduğunda 
hiçkimse arkalanndan gözyaşı dökmedi. Aksine, onlann yıkılması¬ 
na memnun bile oldular. Sanki büyük bir musibetten kurtulmuşlar¬ 
dı. Onlann, Allah'ın yarattıklarına karşı herhangi bir kimsenin ken¬ 
dileri için üzülmesini gerektirecek bir iyilik bile yapmadıkları anlaşı- 
lıyor. Yine onlar, göktekilerin, onlann yıkılmasından üzüntü duya- 
caklan, Allah nzası için bir iyilik de yapmamışlardır. Allah’ın onlara 
fırsat verdiği süre boyunca, yeıyüzünde fesat çıkarmışlar ve sonun¬ 
da haddi aştıklannda da azab gelmiş ve adeta bir çöp gibi ezilerek bir 
kenara atılmışlardır. 

26. Yani, Firavun un bizzat kendisi onlar için bir musibet olduğu 
gibi, başka musibetlerin de nedeniydi. 

27. Burada, Kureyş'in ileri gelenleri: "Sizlerin taşıdığı önem nedir 
ki, Mısır gibi koca bir ülkenin hükümdan Firavun adeta bir ilah gibi 
hüküm sürerken, haddi aştığında Allah'ın azabı gelmiş ve bir çöp gi¬ 
bi ezilerek kenara atılmıştır. Sizler ise onlardan daha ileri seviyede 
bir asi değilsiniz" denilerek ima yoluyla ikaz edilmektedirler. 

28. Yani, Israiloğullan'nm iyi ya da kötü ne yaptıklarını Allah daha 
iyi bilir. Allah bu kavmi, vahyi yüklenmede ve tevhidin bayraktarlığı¬ 
nı yapmada diğer kavimlerden daha uygun olduğu bir dönemde seç¬ 
miştir. 

29. İzah için bkz. Bakara an: 64-85, Nisa an: 182-189, Maide an: 
42-47, A raf an: 97-132, Taha an: 56-74. 

30. Yani, ilk ölümümüzden sonra hayat yoktur. “İlk ölüm" şeklin¬ 
deki bir ifade, ilk ölümden sonra daha başka ölümlerin olacağı anla¬ 
mına gelmez, örneğin, bir kimse, "Onun ilk çocuğu doğdu" dediğin¬ 
de, biz bahsedilen şahsın bir çocuğunun daha doğacağını değil, o 
şahsın daha önce bir çocuğu olmadığını anlarız. 

31. Onlann delili şudur: "Biz öldükten sonra dirilen kimseyi gör¬ 
medik. Dolayısıyla biz bu hayattan sonra başka bir hayatm olacağı¬ 
na inanmıyoruz. Ancak sen böyle iddia ediyorsan, o halde ölmüş 
atalanmızı bir dirilt bakalım. Yok eğer bunu yapamıyorsan, biz de 
senin söylediklerine inanmayız." ölümden sonra diriliş hadisesinin 
çürütülmesi konusunda güya bu onlann en sağlam delilleridir. Oy¬ 
sa onlann bu delili, çok basit ve mantıksızdır. Onlara, öldükten son¬ 
ra diriltilecek olan insanlann bu dünyaya gelecekleri söylenmiş mi¬ 
dir, ya da Hz. Peygamber (s.a) veya herhangi bir müslüman, ölüleri 
kendilerinin dirilteceğini iddia etmiş midir ki, öyle bir delil öne sürü¬ 
yorlar? 
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37 Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi32 ve onlardan öncekiler mi? 
Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkârdı.33 

38 Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gökleri, yeri ve ikisi 

arasında bulunanları yaratmadık; 
39 Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmez¬ 

ler.34 
40 Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü,30 on¬ 

ların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir; 
41 O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz.36 Ve 

onlara yardım da edilmez. 
42 Ancak Allah’ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü 

olandır, esirgeyendir.37 

AÇIKLAMA 

32. Kayser, Kisra, Firavun nasıl bir lakab olarak kullanılıyorsa 
Tübba" da Yemen (Himyer) hükümdadan için kullanılan bir lakap¬ 
tır. Onlar, Sebe kavminin bir boyu idiler. M.ö. 115 de Sebe ülkesin¬ 
de iktidara gelmişler ve M.S. 300 e kadar da iktidarı ellerinde tut¬ 
muşlardır. Asırlardır Araplar arasında onların efsaneleri bilinmek¬ 
teydi. İzah için bkz. Sebe an: 37. 

33. Bu, kafirlerin itirazına birinci cevaptır ve şu şekilde özetlenebi- 
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lir: "Ahireti inkar eden her birey ve toplum suçludur. Hangi toplum 
ah ire ti inkar etmişse, tarih şahittir ki o toplum ahlaken iflas etmiş ve 
sonunda da helak olmuştur. "Onlar mı hayırlıdır. Tübba kavmi mi, 
yoksa onlardan önce gelenler mi?" ifadesiyle ise, Mekkeli müşrikle¬ 
rin refah, şevket ve haşmet bakımından Tubba kavmi, ondan önceki 
Sebe kavmi, Firavun kavmi veya onlar gibi kavimlerin yanına bile 
yaklaşamayacakları kastedilmektedir. Nitekim bu kavimlerin bun¬ 
ca refah, şevket ve haşmetleri, onları ahlaki çöküşten kurtarama- 
mışür. Böylesine güçlü toplumlar karşısında Arapların sahip olduk¬ 
ları güç nedir ki, onlar kurtulamadıkları halde kendileri kurtulabil- 
sinler?" İzah İçin bkz. Sebe an: 25-36. 

34. Bu, kafirlerin itirazına ikinci cevaptın "Bu hayatın sonundaki 
ceza ve mükafat reddedilmekle, aslında dünya bir oyuncak ve onu 
yaratan da bir oyuncu yerine konulmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde 
düşünen kimseler, bu hayatın sonunda insanların toz olup gidecek¬ 
lerini ve kendilerine hiçbir hesap sorulmayacağını sanırlar. Oysa, 
kainatı yaratan bir oyuncu değildir. Bilakis O, Hakim olan Allah'tır. 
Dolayısıyla hikmet sahibi olan Allah'dan anlamsız bir iş beklenmez. 
Ayrıca, ahiret hayatını inkar edenlere Kur an ın çeşitli yerlerinde bir¬ 
çok cevaplar verilmiştir. Bkz. En am an: 46, Yunus an: 10-11, Enbi¬ 
ya an: 16-17, Mü’minun an: 101-102, Rum an: 4-10. 

35. Bu, onlann "Doğru söylüyorsan bizim atalarımızı bir dirilt ba¬ 
kalım" şeklindeki isteklerine verilmiş bir cevaptır: "Ahiret bir oyun 
değil ki. ölümden sonraki hayata inanmayan her insan için kabilden 
bir ölü kaldırıp ayağa dikelim. Alemlerin Rabbi olan Allah bunun için 
bir vakit belirlemiştir. O vakit geldiğinde, tüm insanlar diriltilerek, 
Allah'ın huzurunda toplanacak ve yargılanarak haklarındaki son 
karar verilecektir. Sizler ister inanın ister inanmayın, verilecek olan 
o karar kesindir. Ancak inanırsanız, şimdiden o gün için hazırlanıp 
kurtulmanız mümkün olur. Yok inkar etmekte ısrar eder ve tüm ha¬ 
yatınız boyunca "Bu dünyanın sonunda iyi ya da kötü, yapılan hiçbir 
işe ceza veya mükafat verilmeyecektir" şeklinde sapık bir düşünceye 
bağlanırsanız, sonunda sizler hüsrana uğrarsınız." 

36. "Mevla" kelimesi lûgatta bir şahsın hamisi ve velisi için kullanı¬ 
lır. 

37. Bu cümlelerde Allah'ın yargılamasının nasıl olacağı belirtil¬ 
miştin "Orada suçlulara hiç kimse yardım edemez. O gün tüm yetki¬ 
ler asıl sahibinin elindedir ve O nun kararlarına hiçkimse tesir ede¬ 
mez. Yine, O nun verdiği kararlan uygulamasına da hiçkimse mani 
olamaz. Ancak dilediğini affedip dilediğine ceza vermesi O nun lüt- 
funa bağlıdır. Fakat hiç kimseye zulmetmemesi O nun şamndandır. 
Karar verdiğinde ise, karannı değiştirmeye kimse güç yetiremez." 
Bu açıklamalar yapıldıktan sonra kısa birkaç cümleyle, suçlan ispat 
edilen mücrimlerin sonlannın, dünyada Allah tan korkarak salih 
amel işleyen mü minlerin ise mükafatlannın ne olacağı bildirilmiş¬ 
tir. 
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43 Doğrusu, o zakkum ağacı;38 
44 Günahkâr olanın yemeğidir. 

45 Pota gibi;39 karınlarda kaynar-durur; 
46 Kaynar-suyun kaynaması gibi. 
47 "Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin/' 

48 "Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;" 
49 "(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun." 
50 "Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapılmakta olduğunuz şeydir." 

51 Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadır- 
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lar.40 
52 Cennetlerde ve pınarlarda, 
53 Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler)41 giyinirler, kar¬ 

şılıklı olarak (otururlar). 
54 İşte böyle; ve biz onlan sim-siyah iri gözlü hurilerle evlendirmişiz- 

dir.42 
55 Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istemektedirler;43 
56 Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) on¬ 

ları cehennem azabından korumuştur;44 
57 Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve 

kurtuluş' budur. 
58 Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye, biz onu (Kur'an’ı), senin di¬ 

linle kolaylaştırdık. 
59 Öyleyse sen gözleyip-bekle; gerçekten onlar da gözleyip-bekle- 

mekte olanlardır.45 

AÇIKLAMA 

38. "Zakkum'’ hakkında izah için bkz. Saffat an: 34. 

39. " j*-' " kelimesine müfessirler. eritilmiş maden, irin. zift, yan- 
mış yağ gibi muhtelif anlamlar vermişlerdir. Fakat "MuhT ile "Zak- 
kum'un aynı anlamda kullanıldığı bile söylenebilir. Nitekim "Zak¬ 
kum", bizim Pakistan'da "Tor" diye isimlendirdiğimiz, dikenli ve tadı 

acı olan bir ağaçtır. 
40. "Emin makam" ile hiçbir korku duyulmayan, tehlike ve endişe 

hissedilmeyen, zahmet bile çekilmeyen bir yer kastedilmektedir. Ni¬ 
tekim Rasulullah bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Cennet ehline 
denilecek ki. sizler burada hiç hasta olmayacak, daima sıhhatli kala¬ 

caksınız. ölüm de yok. ebedi yaşayacaksınız. Sıkıntı duymayacak, 
hep huzur içinde olacaksınız. Yaşlanmayacak, hep genç kalacaksı¬ 
nız.” (Müslim: Ebu Hureyre. Ebu Said b. Hudri den nakletmişür.) 

41. "Sundus" ince ipek kumaş için, "istebrak” ise Farsça bir keli¬ 

meden türetilmiştir. Çok parlak atlas için kullanılır. 
42. "Hurin îynin" ifadesinde geçen "HUR" kelimesi Hevra’nın çoğu¬ 

ludur. Hevra ise beyaz kadınlar için kullanılır. İyn” ise "ayn” kelime¬ 
sinin çoğuludur. Bu kelime ise iri gözlü kadınlara atfen kullanılır. 

Bkz. Saffat an: 26-29. 
43. " ’’ kelimesi ile cennet ehlinin, cennette arzu ettiği herhan¬ 

gi bir şeyi hizmetçilerden çekinmeden isteyebileceğine ve istedikleri¬ 
nin de hemen kendilerine verileceğine işaret edilmektedir. Öyle ki, 

kişi, dünvadavken. deSil bir otelde, kendi evinde bile o kadar rahat 
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bir şekilde arzu ettiği şeyi isteyemez. Cennette ise mü minler hiç dü¬ 
şünmeden arzu ettikleri herşeyi isteyebileceklerdir. Aynca orada 
hiçbir şeyin eksikliğini de hissetmeyeceklerdir. Çünkü cennette mal 
Allah'ındır ve kullarının onu dilediğince kullanma izni vardır. Al¬ 

lah'ın hâzineleri tükenmeyeceği için bir sınır da konulmamıştır. 
44. Bu ayette iki husus dikkate değerdir. Birincisi, cennetin nimet¬ 

leri sayıldıktan sonra cehennem azabından kurtuluşun aynca zik¬ 
redilmiş olmasıdır. Oysa cennete girmek, zaten kendi başına cehen¬ 
nem azabından kurtulmak demektir. Ancak burada cehennem aza¬ 

bından kurtuluşun aynca zikredilmesinin nedeni, Allah'ın, kullan- 
na kendisine itaat etmekle ne kadar büyük bir felaketten kurtulduk- 
lannı ve cennetin nimetlerine kavuştuklannı hatırlatmak istemesi¬ 
dir. İkincisi, Allah'ın, insanlan, cehennem azabından kurtulmalan- 
nın ve cennetin nimetlerine kavuşmalannın sadece kendi gayretle¬ 
riyle olmadığı, bilakis kendisinin bir lütfü olduğuna işaret ederek 
ikaz etmesidir. Bu ikazın yapılmasıyla birlikte, Allah'ın fazl ve lütfü 
olmaksızın bu saadetin elde edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Yani, 
cennet insanların salih amellerinin bir sonucudur, ancak salih 

ameller de Allah'ın yardımıyla insanlara nasip olur. Aynca insanoğ¬ 
lu ne kadar salih amel işlerse işlesin mükemmeliyete erişemez ve 
mutlaka bir eksik tarafı vardır. O kulun eksikliklerine göz yumması 

ve gayretlerini değerlendirerek mükafatlandırması Allah'ın bir lüt- 
fudur. Şayet Allah, inceden inceye kullannı hesaba çekecek olsa, 
cennete girecek hiçkimse bulunamaz. Aynı hususu Hz. Peygamber 

bir hadisinde şöyle açıklamıştır: "Salih amellerde bulunun ve gücü¬ 
nüzün yettiğince dürüst olmaya çalışın. Fakat şunu da bilin ki, hiç¬ 
kimse sırf salih amellerinin yardımıyla cennete giremez. "Ya Rasu- 

lallah! Senin için de geçerli mi bu? diye soruldu. O da "Evet" diye ce¬ 
vap verdi. "Ben de sadece kendi amellerimin yardımıyla cennete gire¬ 
mem. Ancak Rabbimin lütfü müstesna. İşte o zaman cennete girebi¬ 

lirim.” 
45. Yani, nasihat kabul etmiyorlarsa, onlann feci akıbetlerini bek¬ 

le, zaten onlar da senin davetinin sonucunu beklemektedirler. 

DUHÂN SURESİNİN SONU 
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45 
• 

CASİYE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını, 28. ayette geçen "Casiye" kelimesinden almış¬ 

tır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanıyla ilgili kesin bir rivayet 

olmamasına rağmen, muhtevasmdan, Duhan Suresi nden kısa bir 
süre sonra nazil olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu iki surenin 

muhtevaları birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. 
Konu: Bu surede kafirlerin tevhid ve ahiret hakkındaki kuşkulan 

cevaplandınlmakla birlikte, onlar, Kur an karşısında takındıktan 

tavır dolayısıyla ikaz edilmişlerdir. 
Sureye tevhid hakkında deliller öne sürülmek suretiyle bir giriş 

yapılmıştır. Bu konuda insanın yaratılışı, yer, gök ve kainattaki ha¬ 

rikulade nizam şahit gösterilerek şöyle buyurulmuştur: ' Nereye ba¬ 
karsanız bakın herşeyin tevhidi ispatladığını göreceksiniz. Çeşit çe¬ 
şit canlılar, gece ve gündüzün deveranı, yağmurun yağması ve bitki¬ 
lerin çıkması, rüzgarların esmesi ve hatta insanın doğuşu ile ilgili 
vakıalar üzerinde önyargıya sahip olmayan bir kafayla düşünülecek 
olursa, muhakkak surette, kainat nizamının kendi kendine meyda¬ 

na gelmediği veya birkaç ilahın eseri olmadığı sonucuna vanlır. Çün¬ 
kü kainatı bir tek Allah idare etmektedir. Ancak bu gerçeğe inanma¬ 

yan. önceden karar vermiş bir insana, elbette iman nasip olmaz. " 
Sonraki ayetlerde ise şunlar anlatılmaktadır: Kainatta emriniz 

altına verilen bunca sayısız varlık ve kuvvet, kendi kendine mi oluş- 
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muştur? Ya da sizin ilahlarınız mı onlan yaratmıştır? Onlan yaratan 
ve hizmetinize veren tek olan Allah’dır. Dolayısıyla akıl sahibi her in¬ 
san, hamd ve şükre ancak bunlan yaratan Allah'ın layık olduğu so¬ 

nucuna vanr." 
Bundan sonra. Kuran davetiyle alay etmelerinden dolayı kafiı ıer 

ikaz edilmektedir: "Bu Kuran, Israiloğullanna verilen nimeti sizlere 

getirmektedir. Onlar nankörlük ettikleri ve aralarında "din" dolayı¬ 
sıyla ihtilafa düştükleri için kendilerine verilen bu nimetten mah¬ 
rum olmuşlardır. Aynı nimet şimdi sizlere verilmiştir. Bu sîzleri di¬ 
nin anayollarına ileten bir yol göstericidir. Ona tabi olmayanlar sa¬ 
dece kendi kötü akibetlerini hazırlamaktadırlar. Fakat Allah'ın rah¬ 
met ve yardımına layık olanlar ise, sadece bu yol göstericiye tabi olan 

takva sahipleridir. 
Rasulullah'ın ashabına ise. "Bu Allah tan korkmayan kimselerin, 

sizlerle alay etmelerine, küstahlıklarına, sabır ve tahammülle karşı 

koyun. Allah en sonunda onlan hesaba çekecek ve sizleri gösterdiği¬ 
niz sabırdan dolayı mükafatlandıracaktır" diye nasihat edilmiştir. 
Daha sonraysa kafirlerin cahiliyye inançları ele alınmıştır. Kafirle¬ 

rin, "Bu hayatm sonunda başka bir hayat daha yoktur. Bizi sadece 
zaman öldürür. Tıpkı bir saatin belli bir süre sonra durması gibi. İşte 
insanoğlu da tıpkı saat gibi, hayatın sonunda, yani ölümden sonra 

toz toprak olur gider. Zaten "ruh" diye birşey yok ki kabzedilebilsin 
ve tekrar kendisine üflenerek can verilebilsin. Fakat gerçek senin 
dediğin gibiyse eğer ölmüş atalarımızı bir dirilt bakalım" şeklindeki 

sözlerine peşisıra aşağıdaki cevaplar verilmiştir: 
a) Bu iddianız bir ilme dayanmamaktadır ve başka bir hayatın ol¬ 

mayacağı şeklindeki düşünceniz sadece bir zandır. Sizler ölümden 

sonra başka bir hayatın olmayacağını, ruhların kabzedilip yok ola¬ 

cağını gerçekten biliyor musunuz? 
b) Sizler, ölümden sonra diriltilmiş bir kimseyi görmemiş olmanızı 

en kuvvetli bir deliliniz sayıyorsunuz. Oysa bu delil ahiret hayatını 
inkar etmek için yeterli midir? Sizler tecrübe ve müşahedeye dayan¬ 
mayan her düşüncenin olamayacağına hükmeder ve onu imkansız 

mı kabul edersiniz? 
c) Salih ve fasık insanların, itaat eden ve isyan eden kimselerin, 

zalimlerin ve mazlumların sonlarının aynı olacağı şeklindeki bir dü¬ 

şünce âkla ve mantığa tamamen ters düşmektedir. İyilerin sonları¬ 
nın iyi, kötülerinkinin ise kötü olmazsa ve yine mazlumlar adalet, 

zalimler ceza görmezse, kısaca herkes aynı sonuçla karşılaşırsa, bu 
akla uygun mu olur? Bir kimse bunun akla uygun olacağına gerçek¬ 
ten inanıyorsa eğer, çok yanlış düşünmektedir. Ancak zalim ve fasık 
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kimseler böyle düşünürler. Çünkü onlar amellerinin sonucunda kö¬ 
tü şeylerle karşılaşmak istemezler. Fakat bu kainatı yaratan Allah 
adildir. Zalimle salih kimseleri birbirinden ayınp, onlara yaptıkları¬ 

na göre ceza veya mükafat vermesi. O nun adaletinin gereğidir ve 
bundan daha tabii ne olabilir? 

d) Ahireti İnkar, ahlaki çöküşü getirir ve onu ancak nefislerinin 
kölesi olan kimseler inkar ederler. Bu insanların bu gibi düşüncelere 
sarılmasının nedeni, arzu ettikleri her kötülüğü dilediğince yapabil¬ 
meleri dolayısıyladır. Nitekim bir insan buy leşine sapık bir yola gir¬ 
dikten sonra, artık battıkça batar ve hatta öyle bir noktaya girer ki, 
tüm ahlaki hassasiyeti yok olur, sonunda ise hidayeti kabul etme ye¬ 
teneğinden tamamen yoksun olur. İşte böyle bir kimse için artık hi¬ 

dayetin tüm kapılan kapanmış demektir. 
Bu deliller sırasıyla serdedildikten sonra, kesin bir uslup kullanı¬ 

larak, kafirlere şöyle denilmiştir: "Sizler nasıl Allah'ın izniyle yaşı¬ 

yorsanız, yine Allah'ın izniyle hayatınız son bulur ve sonuçta O nun 
huzurunda toplanırsınız. Cehaletiniz nedeniyle inanmıyorsanız yi¬ 
ne inanmayın ama şunu iyice belleyin ki vakit gelince kendinizi Al¬ 
lah'ın huzurunda bulacak ve tüm amellerinizin kayıtlı olduğu def¬ 
terler önünüze getirilecektir. İşte o zaman ahireti inkar etmek ve 
onunla eğlenmek sizlere neye mal olmuştur öğrenirsiniz. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Hâ, Mîm. 
2 Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi 

Allah'tandır.1 
3 Şüphesiz, mü'minler için 2göklerde ve yerde ayetler vardır. 

4 Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda da kesin bilgiyle 

inanan bir kavim için ayetler vardır.3 
5 Gece ile gündüzün ardarda gelişinde4 (veya aykırılığında), Allah'ın 

gökten rızık indirip5 onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesin¬ 
de6 ve rüzgârları (belli bir düzen içinde) yöneltmesinde7 aklını kullana¬ 

bilen bir kavim için ayetler vardır. 
6 İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunlan hak olmak üzere oku¬ 

maktayız. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi 

söze iman edecekler?8 

AÇIKLAMA 

1. Surenin bu kısa girişi, okuyucuya iki önemli hususu hatırlatır: 
1) Bu kitab, asla Muhammed'in uydurduğu bir kitab değildir. Bu, 
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bizzat Allah tarafından indirilmiştir. 2) Bu mesajı Aziz ve Hakim ol; m 
Allah indirmektedir. O Aziz ve Hakimdir. Dolayısıyla hiçkimse boşu¬ 
na O na karşı koymaya cüret etmesin. O na karşı gelen. O nun ceza¬ 

sından asla kaçamaz ve kurtulamaz. Hikmet sahibi olan Allah'ın 
hiçbir talimatının yanlış olma ihtimali bulunmadığı için, tereddüt¬ 
süz O nun her emrine uymak gerekir. Bilinmelidir ki O nun yol gös¬ 

tericiliğinde yürüyen kimseye zarar gelmez. 
2. Böyle bir girişin yapılmasından, bu kitabın arka planında Me! 

ke'lilerin Rasulullah'a (s.a) yönelttikleri itirazların bulunduğum? 

anlıyoruz. Onlar Hz. Peygamber e, Senin söylediklerin, bizim bugü¬ 
ne kadar inandığımız tüm düşünceleri reddeden büyük bir iddia 
iken nasıl sadece senin dediklerine inanabilir ve onlan doğru kabul 

edebiliriz?" demişlerdir. Bu sözlerine şöyle cevap verilmiştir "Sizler 
tevhidin gerekliliğine inandıktan sonra, bile bile onu inkar ediyorsu¬ 
nuz. Oysa kainat içerisindeki bunca işaret onun gerçekliğini ispat 
etmektedir. Biraz dikkat edecek olursanız, bizzat kendi varlığınızın 
ve kainat içerisindeki yayılmış ayetlerin, bu kainatın Haliki, Rabbi, 
Hakimi ve Müdebbiri nin tek olan Allah olduğunu açıkça gösterdiği¬ 
ni müşahede edersiniz." Ancak burada, yerdeki ve gökteki işaretle¬ 
rin neler olduğu açıklanmamıştır. Çünkü asıl münakaşa konusu, 
kafirlerin Allah'ın dışında birtakım ilahları ma'bud edinmekte ısrar 

etmeleridir. Oysa Kur an, Allah'ın tek yaraücı olduğunu ve hiçbir or¬ 
tağı bulunmadığını beyan ediyordu. Bu ayetlerin mahal itibariyle, 
tevhidin hak oluşunu ve şirkin ise batıllığını gösterdiği anlaşılmak¬ 

tadır. Nitekim daha sonra bu ayetlerin iman edenlere hitap ettiği 
vurgulanmıştır. Yani bu ayetlerden (işaretlerden) doğru sonuçları 
ancak iman eden kimseler çıkarabilir. Gafil olanlar ve inatçılar ise, 
bu işaretlere sadece hayvanlar gibi bakarlar, fakat ne ders alırlar ne 
de düşünürler. Dolayısıyla bu ayetler onlar için bir anlam taşımaz¬ 
lar. Tıpkı âmâ olan bir kimsenin, çiçek bahçesindeki renklere ve gü¬ 

zelliğe bir anlam veremediği gibi. 
3. Yani, ancak önceden inkar etmeye karar vermiş olanların dışın¬ 

daki kimselerin kalpleri iman etmeye müsaittir. Onlar kendi doğum¬ 

ları, vücud yapılan, kainattaki çeşitli sayıdaki canlılar üzerinde te¬ 
fekkür ederler ve tüm bunlann yaratıcısının bir olan Allah olduğu, 
Onun yaratma işinde bir ortağı bulunmadığı konusunda kalplerin¬ 

de hiçbir kuşkuya yer kalmaz, izah için bkz. En am an: 25-2''', Nahl 
an: 7-9, Hac an: 5-9, Mûminun an: 12-13, Filikan an: 69, Şuam an: 
57-58, Nemi an: 80, Rum an: 25-37. 79 Secde an: 1 i-İP, '/«.v-i-ıu 71- 
73, Zümer: 6, Mü min an: 97-98. 

4. Gece ve gündüz, tam bir ahenk içinde deveran etmelerinden 
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ötürü birer işarettirler. Nitekim biri aydınlık, diğeri karanlıktır. Ayrı¬ 
ca, tedricen gündüzün kısalmaca ve gecenin uzamasj, hatta belli 
günlerde birbirlerine eşit olmaları, sonra tekrar birinin uzayıp, diğe¬ 

rinin kısalması ve böylece sürüp gitmesi de bir işarettir. Bu devera¬ 
nın ardındaki hikmet, güneşin ve yeryüzünün tek hakiminin Allah 
olduğunu apaçık göstermektedir, öyle ki tüm kainaü idare edenin O 

olduğu aşikardır. Bu cereyan eden hadiselerin ardındaki güç; kör ve 
sağır olmayıp, aksine bu nizamı hikmete dayalı olarak ayrıntılarıyla 
hesaplamış ve insan, hayvan ve bitkilerin her çeşidi için ayn ayn ih¬ 
tiyaçlarım tam bir ölçü ile yaratmıştır. İzah için bkz. Yunus an: 65, 

Nemi an: 104, Kasas an: 92, Lokman: 22 ve an: 50, Yasin: 37, ve an: 
32. 

5. Burada, bir sonraki cümleden de anlaşıldığına göre "rızk" keli¬ 
mesi ile "yağmur" kastolunmaktadır. 

6. İzah için bkz. Mu minun an: 17, Furkan an: 62-65, Şuara an: 5, 

Nemi an: 73, Rum an: 35-73, Yasin an: 26-3 F. 

7. Rüzgarların sarfedilmesiyle, çeşitli zamanlarda, muhtelif bölge¬ 
lerde, çeşitli yüksekliklerde, farklı özelliklerde esen ve mevsimlerin 

değişmesine yol açan rüzgarlar kastedilmektedir. Rüzgarların, yer- 
yüzündeki canlıların nefes almaları için sürekli esmesi ve yeıyüzü- 
nü adeta bir yorgan gibi kaplayarak, insanlan semavi afetlerden ko¬ 
ruması oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca devamlı hareket etmektedir¬ 
ler. Bazen soğuk bazen sıcak, bazen hızlı, bazen ise durgundurlar. 
Bazen fırtına ve tufan şeklinde eserlerken, bazen kuru, bazen de 

nemlidirler. Yine bazen yağmur getirirken bazen de bulutlan götü¬ 
rürler. Elbette ki rüzgarlann bu şekilde farklı hareket etmeleri kör 
bir tesadüfün eseri değildir. Bilakis, bir kanuna bağlıdır. Dolayısıyla 

açıkça anlaşılmaktadır ki, rüzgarlan kontrolü altında tutan bir hik¬ 
met sahibi bulunmaktadır. O hikmet sahibi ki bu rüzgarlan yüce 
hikmetiyle bir gayeye matuf olarak bir nizama sokmuştur. Bu ger¬ 

çekler net bir şekilde, mevsimlerin değişikliğinin, yağmurların dağı¬ 
lımının, güneşin, yeryüzünün, rüzgarlann, suyun, bitkilerin, hay- 
vanlann herbirinin ayn ayn idaresinin mümkün olamayacağını gös¬ 
termektedir. Hepsini de idare eden Allah'tır ve O, herşeyi büyük bir 
hedefe yönelik olarak, ahenk içinde yaratmış ve idare etmektedir. 

8. Yani, tevhid hakkmdaki delilleri bizzat Allah Teâlâ nın kendisi 
ileri sürüyor olmasına rağmen, yine de iman etmiyorlar. Bundan 
sonra onlan hiç kimse doğru yola iletemez. Bu, Allah'ın kesin ve son 
sözüdür. Yine de inanmaz olurlarsa. Kur an da beyan edilen haki¬ 

katler değişmez. 
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7 Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay ha¬ 
line. 

8 Kendisine Allah’ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce 
(inatla büyüklük taslayarak) sanki onlan işitmemiş gibi ısrar eder.9 Artık 
sen onu acı bir azabla müjdele. 

9 Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, onu alay konusu edinir.10 
işte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. 

AÇIKLAMA 

9. Diğer bir ifadeyle, bu iki tip insan arasında oldukça büyük bir 

fark vardır. Birincisi, Allah'ın ayetlerini açık bir kalple dinler ve onlar 
üzerinde tefekkür eder. Böyle bir insanın hâlâ iman etmemiş olması, 
kalbinin daha mutmain olmadığını gösterir. Dolayısıyla başka bir 

zaman, başka bir ayeti işittiğinde, kalbinin mutmain olması müm¬ 
kündür. Ancak İkincisi, önceden iman etmemeye karar vermiştir ve 
kalbi kapalıdır. Böyle insanlar şu üç nedenden dolayı iman etmezler 

1) Onlar yalancıdırlar, doğruluğa ve gerçeğe yanaşmak istemezler. 2) 
Kötü amellerin sahibidirler. Kendilerini kötü amellerinden alıkoya¬ 
cak diye hiçbir yüksek ahlaki kuralı kabul etmezler. 3) Kibirli ve ken¬ 

dilerini beğenmişlerdir. Herşeyi kendilerinin bildiğini zannettikleri 
için, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda üzerlerinde hiç düşün¬ 
mezler. Bu yüzden ayetleri dinleyip dinlememeleri arasında bir fark 
yoktur. 

10. Yani, onlar Allah'ın ayetleriyle alay ederler. Sözgelimi Kuranın 
bir ayetini işittiklerinde, onda bir yanlış taraf ararlar ve ayeti siyak ve 

sibakından çıkararak yorumlarlar ve onu alay konusu yaparlar. 
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10 Arkalarından cehennem (onları izlemektedir).11 Kazanmakta ol¬ 

dukları şeyler, onlara hiç bir yarar sağlamaz; Allah'tan başka edinmekte 

oldukları veliler de.12 Onlar için büyük bir azab vardır. 

11 İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler 

ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır. 

12 Allah; kendi emriyle onda gemiler akıp gitsin 13ve O'nun fazlından 

ararsınız diye,14 sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersi¬ 

niz. 

13 Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne 

sizin için boyun eğdirdi.15 Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için16 

gerçekten ayetler vardır.17 

AÇIKLAMA 

U." " ifadesindeki "veıa" lugatta. "önde veya arkada 

olsun, gözden gizli bir şey" için kullanüı.'. Dolayısıyla "Onlann arka¬ 

sında cenennem vardır” peklinde bir anlam verilebilmesi mümkün¬ 

dür. Eğer bi/iııci anlamda Kabul edilecek olursa. "Onlar ahiretten 



Cüz : 25 TEFHtMU'L KUR’AN 321 

habersiz kendi şerleriyle meşguldürler, oysa cehennemin arkaların¬ 

da olduğunun farkında bile değillerdir.'' şeklinde anlaşılır. Fakat 

ikinci anlam kabul edilirse, bu sefer, "Onlar hiç düşünmeden gidi¬ 

yorlar, oysa cehennemin önlerinde bulunduğunu ve onun içine dü¬ 

şeceklerini biliyorlar" şeklinde anlaşılır. 

12. "Veli" kelimesi, burada iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi, 

müşriklerin ölü olan tanrılarıdır. Müşrikler, onların öbür dünyada 

kendilerini azabtan kurtaracaklarına inanırlar. İkincisi, insanların 

Allah a aldırmaksızm itaat ettikleri liderler, yöneticiler, hükümdar¬ 

lardır. Bu ayet, müşriklere, veli edindikleri her iki grubun da kendi¬ 

lerine hiçbir şekilde yardım edemeyeceklerini haber vermektedir. 

13. İzah için bkz. lsra an: 83, Rum an: 65, Lokman an: 65, Mü min 

an: 110, Şura an: 54. 

14. Yani deniz vasıtasıyla ticaret yapar, balık avlar, gemicilik ve di¬ 

ğer ne 1 yollarla rızkınızı elde edersiniz. 

15. hah için bkz. İbrahim an: 44, Lokman an: 35. 

16. Bu cümle iki anlama gelir. Birincisi, "Allah'ın ihsanı, dünyada¬ 

ki hükümdarların, halktan alarak dilediklerine ihsan etmesi gibi de¬ 

ğildir. Kainattaki herşey, zaten O nündür ve yine yaratan O olduğu 

için, O'nun ihsanı insanlarınkine benzemez." İkincisi, Tüm nimet¬ 

lerin yaratıcısı Allah'tır, ve O riun bir ortağı yoktur. Çeşit çeşit nimet¬ 

leri insanların hizmetine veren sadece O'dur ve hiçkimsenin O’nun 

bu ihsanında bir payı yoktur." 

17. Yani, bunların hepsini de insanlar için Allah yaratmış ve yarar¬ 

lansınlar diye onlann hizmetine vermiştir. Bu hakikat tüm yeryüzü¬ 

nü ve gökyüzünü, kainattaki herşeyi Allah'ın yarattığına, onlann ye¬ 

gane sahibinin Allah olduğuna ve bunlann O riun kanununa tabi ol¬ 

duğuna açık bir işarettir. Yüce hikmetiyle kainattaki herşeyi. insan- 

lann ilerlemeleri, nzıklanm temin etmeleri ve medeniyetler kurma- 

lan için kendilerine yardımcı olsunlar diye yaratmıştır. Dolayısıyla 

O ndan başka hiçkimse ibadete layık değildir. Zira hiçkimsenin 

bunca varlığı ve gücü insanlann hizmetine vermesinde, Allah'a bir 

yardımı olmamıştır. 
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14 İman edenlere de ki: Allah'ın, gelecek azab gününden korkmayan¬ 
ları18 (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah onların yaptıklarını cezalandır¬ 

sın.19 
15 Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük 

yaparsa, artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüle¬ 

ceksiniz. 
16 Andolsun, biz İsrailoğullanna Kitap, hüküm 20ve peygamberlik 

verdik, onları temiz ve güzel şeylerden nzıklandırdık ve onlan alemlere 

karşı üstün kıldık.21 
17 Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendileri¬ 

ne ilim geldikten sonra,.yalnızca aralarındaki 'hakka tecavüz ve azgın¬ 
lıktan' dolayı ihtilafa düştüler.22 Şüphesiz senin Rabbin, hakkında ihti¬ 
lafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 

AÇIKLAMA 

m "Allah ın günlerinin geleceğini ummayanlar" ifadesinde geçen 
"eyyam" (günler) kelimesi, Araplar taralından önemli (tarihi) günlere 
atfen kullanılıyordu. Sözgelimi "Eyyamul-Arab" (Arab'ın günleri) ifa¬ 

desi, Araplar taralından kendi tarihlerinde asırlardır hafızalarda ka¬ 
lan önemli hadiseler ve meşhur savaşlar için kullanılır. Ay m şekilde 
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yukarıdaki ayette de "Eyyamullah" ifadesi kullanılmak suretiyle bir 
toplumun vuku bulan feci akibeti, yani Allah'ın gazabı sonucunda 
helak olduğu günler hatırlatılmaktadır. "Allah'ın günlerinin gelece¬ 

ğini ummazlar", yani Allah'dan kötü günlerin gelmeyeceğini düşü¬ 
nür, dolayısıyla hiç korkmazlar ve gaflet içinde yaşarlar. Bu yüzden 
de zulüm ve haksızlık yapmaktan çekinmezler. • 

19. Müfessirler, bu ayete iki şekilde anlam vermişlerdir ve ayet bu 
her iki anlama da gelebilir. Birincisi, "Mü minler, Allah'ın kendileri¬ 
ni daha fazla mükafatlandırması için, onların zulümlerine sabret¬ 

sinler", İkincisi, "Mü minler kafirlerden intikam almasın ve intikam 

almayı Allah'a bıraksınlar." 

Bazı müfessirler bu ayeti mensuh kabul etmişlerdir. Onlara göre 

bu emir müslümanlara savaşma izni gelmeden önce geçerliydi. An¬ 
cak ayette kullanılan ifadeyi dikkate alırsak, ayetin mensuh kabul 
edilmesinin gerekmeyeceği sonucuna varırız. Çünkü ayette Ta¬ 
hammül etsinler" denilmemiş "Sabretsinler, bağışlasınlar" denil¬ 
miştir. Yani, intikam alma kudretinde olmalarına rağmen intikam 
almasınlar. Zira onlar intikamcı bir ahlaka sahip değillerdir. Görül¬ 

düğü gibi burada savaşıp savaşmamak sözkonusu edilmemiştir. El¬ 
bette müslüman bir devlet, makul sebebleri varsa kafirlere savaş 
açabilir, ancak yukarıda zikredilen ayette, intikam almaktan vazge¬ 

çilmesinin ve bağışlama yolunun tutulmasının emrolunması genel 
şartlara mahsusen verilmiştir. Yani, müslümanlar, kafirlerin dille¬ 
rinden, kalemlerinden veya herhangi bir vasıtayla yaptıkları suçla¬ 
malardan zarar görürlerse bu ahlaksız ve düşüncesiz insanların se¬ 
viyelerine inmek suretiyle, kendi yüksek vasıflarına zarar vermesin¬ 
ler. Ve onların işini Allah'a bıraksınlar. Çünkü, müslümanlar bu işi 

kendileri yapmaya kalkışırlarsa, Allah da onlan kendi halleriyle baş- 
başa bırakır. Fakat müslümanlar kendilerine eziyet eden bu zalimle¬ 
rin karşısında sabrettikleri takdirde, Allah o zalimlerin hesabmı biz¬ 

zat kendisi görür ve sabreden müslümanlan mükafatlandırır. 

20. "Hüküm" kelimesiyle üç husus kastclunmuştur: 1) Kitab ın 
bilgisi, idrak ve feraset, 2) Kitab a göre davranmanın hikmeti, 3) Mu¬ 
amelatta muhakeme yeteneği. 

21. Bu, lsrailoğullan'nın insanlar üzerinde daimi olarak üstün kı¬ 
lındığı anlamına gelmez. Burada lsrailoğullan'nın o dönemde Al¬ 
lah’a hizmet için seçildikleri ve insanlara Hakkı tebliğ etmeleri için 
Kitab ın taşıyıcılan olduklan anlatılmaktadır. 

22. İzah için bkz. Bakara an: 230, Âl-i Imran an: 17-13, Şuam an: 
22-23. 
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18 Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerinde kıldık;23 öyleyse sen 

ona uy ve bilmeyenlerin heva (istek ve tutku) lan na uyma. 

19 Çünkü onlar, Allah'tan (gelecek) hiç bir şeyi senden sayamazlar.24 

Hiç şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise, muttakilerin 

velisidir. 
20 Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten 

ayetlerdir, kesin bilgiyle25 inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir 

rahmettir. 
21 Yoksa26 kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman edip salih 

amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatlan ve ölüm¬ 

leri de bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar.27 

AÇIKLAMA 

23. Yani, bu görevi daha önce îsrailoğullan’na vermiştik, şimdi ise 

sîzlere veriyoruz. Onlar, hak kendilerine geldikten sonra, aralarında 

ihtilafa düştüler ve çeşitli gruplara ayrıldılar. Sonuçta da Allah'm 

kendilerine verdiği vazifeyi ifa edemeyerek, yoldan çıktılar. Şimdi ay- 
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nı vazifeyi, insanları Allah ın gösterdiği yola çağırmanız için sizlere 

veriyoruz. İşte bu yol lsrailoğullan'mn daha önce kaybederek kendi¬ 

sinden saptıkları yolun ta kendisidir. İzah için bkz. Şuara: 1/3-15 ve 

an: 25-27. 

24. Yani, “Şayet sen onlann hatın için, Allah'ın dininde bir değişik¬ 

lik yapmaya yeltenirsen, onlar seni Allah ın elinden kurtaramaz¬ 

lar." 

25. Yani, "Bu kitab ve onun getirdiği şeriat tüm insanlık için bir ay¬ 

dınlıktır. O hak ve batıl arasındaki farkı bildirmektedir. Fakat onun 

aydınlığından ancak Hakka iman edenler yararlanabilirler." 

26. Tevhid e yapılan çağrılardan sonra şimdi de ahiret hakkında 

açıklamalar yapılıyor. 

27. Burada ahiretin vuku bulmasıyla ilgili ahlaki deliller serdedil- 

miştir. İyi ahlaklı olan ve salih ameller işleyen kimselerle, kötü ah¬ 

laklı ve fasid ameller işleyen kimselerin aynı akibetle karşılaşmaları¬ 

nın mümkün olmayacağı buyurulmaktadır. Çünkü hayır ve şer aynı 

şey değillerdir ve iyiliğe mükafat, kötülüğe ceza verilmesi adaletin 

gereğidir. Şayet böyle olmazsa, iyi ve kötü kavranılan bir anlam ifade 

etmezler. Kötü yolu takip eden kimselerin, dünyada işledikleri amel¬ 

lere bir karşılık verilmesini istemeyecekleri gayet doğaldır. Onlar so¬ 

rumsuzca ve başıboş yaşadıklan hayatın sürmesini arzu ettiklerin¬ 

den dolayı, böyle bir fikri düşünmek bile onlan rahatsız eder. Ancak 

iyilik ve kötülüğün aynı sona sahip olması, Allah'ın hikmet ve adale¬ 

tine ters düşer. Sözgelimi salih bir mü min, tüm hayatını Allah'ın 

koyduğu sınırlara bağlı olarak geçirirken, sırf Allah'ın emri olduğu 

için başkalarının hakkını yemeyip, Allah'ın haram kıldığı zevkleri 

terkederken, hatta Hak ve doğruluk adına dünyada her türlü zaran 

göze alırken, kafir ve faclrler hiçbir sınır tanımaz ve hiçbir ahlaki ku¬ 

rala uymazlar. Nerede çıkarlanna uygunluk görürler ve nasıl bir ya¬ 

rar sağlarlarsa, o şekilde davranırlar. Başkalarının hakkını çiğner¬ 

lerken yaptıklarının başkalarına zarar verip vermeyeceğini düşün¬ 

mezler bile. Şimdi bu her iki tip insanın da sonlarının aynı olması Al¬ 

lah'tan beklenebilir mi? Bu insanlar hayatlarının sonlarına kadar 

farklı yollan takip etmişlerken, ölümden sonra aynı akibetle karşı- 

laşmalan mümkün müdür? Şayet böyle olsaydı, bu çok büyük bir 

haksızlık olmaz mıydı? İzah için bkz. Yunus an: 9-10, Hud an: 106. 

Nahl an: 35. Hac an: 9, Nemi an: 86, Rum an: 6-8, Sad: 28 ve an: 

30. 
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22 Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; 28öyle ki, her nefis kazan¬ 

makta olduklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez.29 

23 Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen30 ve Allah'ın bir ilim üzere 

kendisini saptırdığı, 31kulağı ve kalbi üzerine mühür vurduğu ve gözü 

üstüne de bir perde çektiği kimseyi 32gördün mü? Artık Allah'tan sonra 

ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp-düşünmüyor musu¬ 

nuz?33 
24 Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası 

değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi 'kesintisi olmayan zaman' (dehrin akı- 

şın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor." Oysa onların bununla ilgi¬ 

li hiç bir bilgileri yoktur; onlar, yalnızca zannediyorlar.34 

AÇIKLAMA 

28. Yani, Allah, bu dünyayı bir eğlence olsun diye yaratmamıştır. 

Bilakis bu kainatın yaratılışı bir hikmete dayalıdır ve ciddi bir niza¬ 

ma sahiptir. Hikmete dayalı bu nizamda ise, insanlar için belli im¬ 

kanlar sağlanmış ve onların tasarrufları altına verilmiştir. İnsanlara 

da bu imkanları kullanma konusunda bir noktaya kadar müsade 

edilmiştir. Bu bağlamda, bir insan söz konusu imkanları Allah ın 

emrine uygun deruhte ederken, bir başkası Allah'a karşı gelerek. 
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dünyada zulüm ve fesad için bu imkanları kullamrsa bu iki insanın 

sonlarının aynı olması beklenebilir mi? Şayet ölümden sonra başka 

bir hayat yoksa, kainattaki tüm nizam bir anlam taşımaktan uzak, 

gayesiz ve başıboş bir keyfiyete sahip olur. Oysa hikmet sahibi olan 

Allah tan böylesine anlamsız bir şey beklenemez. İzah için bkz. 

En am an: 46, Yunus an: 11, İbrahim an: 26, Nahl an: 6. Ankebut an: 

75, Rum an: 6. 
29. Bu cümlenin siyak ve sibakından, iyilik yapan insanların 

amellerinin karşılığını, zalimlerin zulümlerinin cezasım ve mazlum¬ 

ların da adalet görmemelerinin, Allah ın kurduğu nizam içinde 

mümkün olmayacağı açıkça anlaşılıyor. Aynca iyilik yapan kimsele¬ 

rin, hakettiklerinin altında mükafat almaları ya da zalimlerin yap¬ 

tıklarından daha fazla ceza görmeleri gibi bir haksızlık da olmaya¬ 

caktır. Herkes ne yapmışsa yaptığının tam karşılığını eksiksiz göre¬ 

cektir. 
30. "Heva ve hevesini tann edinmek" ifadesiyle bir kimsenin, nefsi¬ 

nin her istediğini yapması ve yaptığı işin Allah indinde haram mı he¬ 

lal mı olduğunu dikkate almadan davranması kastolunmaktadır. 

Böyle bir insan, Allah emretmiş bile olsa, eğer nefsi istemiyorsa o işi 

yapmaz. İşte bu kimse nefsine itaat ettiği şekilde, başkalarına da ita¬ 

at ediyorsa şayet, o kimseleri de tann edinmiş olur. Her ne kadar bu 

kimse, o kimseleri ilah ve ma’bud edinmediğini söylese de veya o 

kimselerin putunu yaparak onlara tapmasa da onlan tann edinmiş¬ 

tir. Çünkü bu kayıtsız şartsız teslimiyeti, onun bu kimseleri tann 

edindiğinin bilfiil ispatıdır. Ve bu da apaçık şirktir. Allah’tan başka¬ 

sına bu şekilde itaat eden kimse, itaat ettiği kimseye secde etme¬ 

mekle ve lisanen onun ilah olduğunu söylememekle, şirkten kurtu¬ 

lamaz. Nitekim diğer büyük müfessirler de bu ayeti, bu şekilde yo¬ 

rumlamışlardır. İbn Cerir, "Allah'ın koyduğu helai ve haramı dikkate 

almadan nefsinin arzusuna göre davranan kimse, nefsini ilah edin¬ 

miş olur" demektedir. El-Cessas ise "Böyle bir kimse Allah'a itaat et¬ 

tiği gibi nefsine itaat eder" derken. Zemahşeri, "Nefsinin yönlendirdi¬ 

ği gibi hareket eden kimse, nefsine tıpkı Allah'a itaat ettiği gibi itaat 

etmektedir." İzah için bkz. Furkan an: 56, Sebe an: 63, Yasin an: 53, 

Şura an: 38. 
31. "Allah'ın bir ilme göre saptırdığı kimse" ifadesiyle, ilmi olması¬ 

na rağmen dalalete düşen kimselerin kastedildiği anlaşılmaktadır. 

Çünkü o nefsinin kölesi olmuştur. Ayrıca şöyle bir anlam da vermek 
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mümkündür: "Allah o kimsenin nefsine kulluk ettiğini bildiği için, 

onu dalalete itmiştir." 

32. Allah "m bir kimseyi dalalete itmesi, o kimsenin kalp ve kulağım 

mühürlemesi ve gözlerine perde çekmesi hakkında, birçok yerde 

açıklamalar yapılmıştır. İzah için bkz. Bakara an: 10-16, En am an: 

17-27, A raf an: 80, Tevbe an: 89-93, Yunus an: 71, Rad an: 44, İbra¬ 

him an: 6-7-40, Nahl an: 110, lsra an: 51, Rum an: 84, Fatır. 8 ve an: 

16-17, Mü min an: 54. 
33. Bu ayetin siyak ve sibakından ahiret düşüncesini ancak nefsi¬ 

nin yönlendirmesiyle hareket eden ve nefislerine kul olan kimselerin 

inkar ettikleri açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü, ahiret düşüncesi 

böyle kimseleri nefislerine kulluk etmekten ve yine nefislerinin yön¬ 

lendirmesiyle hareket etmekten alıkoyar. Bu defa ahireti inkar eden¬ 

ler nefislerine köleliği daha da artırarak, battıkça batarlar. Hiçbir 

kötülükten çekinmeyerek, başkalarının haklanna tecavüz etmek¬ 

ten ve zulümde bulunmaktan hiçbir surette utanmazlar. Hak ve hu¬ 

kukun onlar nezdinde bir anlamı yoktur. Hiçbir şeyden ibret alma¬ 

dıkları gibi, onlara nasihat da fayda vermez. Gece gündüz arzulan- 

nın peşinde koşarlar ve hangi yolla olursa olsun heva ve heveslerini 

tatmin etmek için çırpınıp dururlar. Tüm bunlar, ahiret düşüncesini 

inkar etmenin sonuçta insanın ahlakını felç ettiğinin apaçık ispatı¬ 

dırlar. Çünkü insanın Allah'a karşı davranışlanndan kendini so¬ 

rumlu hissetmesi, kendisini insanlık dairesinde tutmasını sağlar. 

Aksi takdirde insan ne kadar önemli vasıflara sahip olursa olsun 

onun bulunduğu durum bir hayvanınkinden daha kötüdür. 

34. Yani, bu hayatın sonunda, başka bir hayatm olmadığına dair, 

onların elinde hiçbir ilmi dayanakları yoktur. Ruhu Allah'ın kabzet- 

mediği, sadece inşam zamanın yok ettiği ve geriye toz topraktan baş¬ 

ka birşey kalmadığı şeklindeki düşünceler, sadece ahireti inkar 

edenlerin zanlandır. Onlar "Bu hayattan sonra ne olacağını bilme¬ 

yiz" demekten başka ileri gitmezler. Fakat bu hayattan sonra başka 

bir hayatın olmadığını söylemek tamamen mantıksızca bir iddiadır. 

Onların, "İnsanın ruhunu Allah kabzetmez, insan tıpkı bir saat gibi 

zamanla durur ve çürür" şeklindeki sözleri akla ve mantığa dayan¬ 

maz. Onlar sadece böyle olmasmı arzu ediyorlar. Çünkü ölümden 

sonra başka bir hayatm olması ve yaptıklarının hesabını vermeleri 

işlerine gelmez. İşte bu yüzden ruhu tamamen inkar ederek, bu heva 

ve heveslerine dayanan isteklerini bir akide haline getirmişlerdir. 
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25 Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman,35 onla¬ 

rın (sözde savunma) delilleri: "Eğer doğru sözlüler iseniz,36 atalarımızı 
(diriltip) getirin" demekten başkası değildir. 

26 De ki: "Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor,37 sonra da kendi¬ 

sinde hiç bir kuşku olmayan38 kıyamet günü O sizi bir araya getirip-top- 
layacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler."39 

AÇIKLAMA 

35. Yani, Ahiret hakkında güçlü deliller ihtiva eden o ayetlerde, so¬ 
nuçta ceza ve mükafatın verilmesinin adaletin bir gereği olduğu bil¬ 
dirilmiştir. Eğer böyle olmasaydı tüm kainat nizamının işleyişi an¬ 
lamsız olurdu. 

36^ Diğer bir ifadeyle. "Onlara bu hayattan sonra başka bir hayatın 
olduğunu söylediğinizde, sizden delil olarak kabirlerden bir ölüyü 
getirip, gözler önünde ayağa dikmenizi beklerler. Oysa hiçkimse on¬ 
lara ölülerin ayn ayn diriltileceğini söylememiştir. Fakat onlara Al¬ 
lah'ın gelmiş geçmiş tüm insanları dirilteceği ve onları yaptıkların¬ 
dan sorguya çekeceği söylenmiştir." 

37. Bu cevap, "Bizi sadece zaman helak eder" şeklindeki iddiaları¬ 
na karşı verilmiştir. Bu yüzden hayatın da ölümün de bir tesadüf 
eseri olmadığı, insanı Allah'ın yarattığı ve yine onun canını iadece 
Allah'ın alabileceği bildirilmiştir. 

38. Bu, onların "Eğer doğru söylüyorsan, bizim atalarımızı bir di¬ 
rilt bakalım" şeklindeki isteklerine karşı verilmiş bir cevaptır. Bu is¬ 
tekleri üzerine onlara, bu işin ayn ayn olmayacağı, bir gün tüm in- 
sanlann toplu olarak diriltileceği ve bunun için de bir vaktin tayin 
edildiği söylenmiştir. 

39. Ahireti inkar etmenin nedeni, aslında cehalet ve akıl noksanlı¬ 
ğıdır. Çünkü akla aykın olan, ahiretin olması değil olmamasıdır. Şa¬ 
yet insan, gözü önündeki kainat nizamı hatta bizzat kendi vücudu 
üzerinde biraz düşünecek olursa bu nizamın ve kendisinin boşu bo¬ 
şuna yaratılmadığım anlayacaktır. Dolayısıyla bu hayatın tabii so¬ 
nucu ahiret olmalıdır. Olmazsa eğer, tüm bunların hepsi anlamını 
yitirir. 
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27 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır.40 Kıyamet-saatinin kopacağı 

gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. 

28 O gün sen, her ümmeti diz üstü çökmüş (veya toplanmış) olarak gö¬ 

rürsün.41 Her ümmet, kendi kitabına çağnlır. "Bugün yapmakta oldukla¬ 

rınızla karşılık göreceksiniz." 
29 "Bu bizim kitabimizdir; sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Ger¬ 

çekten biz, sizin yapmakta olduklarınızı yazıyorduk."42 

30 Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rableri onla¬ 

rı kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan 'büyük mutluluk ve kurtuluş 

budur. 
31 İnkâr edenlere gelince; "Size karşı ayetlerim okunduğunda bü¬ 

yüklük taslayan43 (müstekbir olan)lar ve suçlu-günahkâr bir kavim olan¬ 

lar sîzler değil miydiniz?" 
32 "Gerçekten Allah’ın va'di haktır, kıyamet-saatinde hiç bir kuşku 

yoktur" denildiği zaman, siz: "Kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; 
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biz yalnızca bir zan (ve tahmin)da bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir 
bilgiyle inanmakta olanlar değiliz" demiştiniz.44 

AÇIKLAMA 

40. Siyak ve sibak dikkate alındığında, ayetten doğal olarak, İn¬ 

sanları ilk defa yaratan ve kainatın sahibi olan Allah’ın insanları tek¬ 

rar diriltmesinin hiç de zor bir iş olmadığı" anlamı çıkmaktadır. 

41. Yani, mahşer meydanında o kadar heybetli ve korkunç bir 

manzara olacaktır ki, en şedid mütekebbirler bile korkudan diz çök¬ 

müş bir vaziyette çaresizlik içinde kalacaklardır. 

42. "Çünkü, biz yaptıklarınızı yazıyorduk" ifadesinde geçen "yazı¬ 

yorduk" fiiliyle, kağıt üzerine kalemle yazmak anlamı kastedilme- 

mektedir. Çünkü insanların davranışlarını kaydetmek için değişik 

metodlar kullanılabilir. Bu dünyada bile insanoğlunun davranışla¬ 

rının, kaydedilmesinde değişik metodlar geliştirilmiştir. Buna rağ¬ 

men daha farklı metodlann icad edilemeyeceğini de söyleyemeyiz. 

Dolayısıyla Allah Teâlâ insanlann gizli veya açık davranışlarını, söz 

ve amellerini, istek, arzu ve düşüncelerini kimbilir nasıl kaydede¬ 

cektir? Ve yine her şahıs, her grup ve her toplum amel defterlerini 

önünde nasıl bulacaktır? 

43. Yani, sizleri Allah'ın ayetlerini kabul etmekten alıkoyan kibri- 

nizdir. Çünkü sîzler. O na teslim olmayı haysiyet meselesi haline ge¬ 

tiriyorsunuz. 

44. Daha önce 24. ayette ahireti kesinlikle inkar edenler zikredil¬ 

mişti. Şimdi ise ahiret hakkında kesin bir tavır alamayanların zikri 

geçmektedir. Bu iki grup insan arasında önemli bir fark vardır. Fa¬ 

kat sonuç itibariyla iki grubun akibeti de aynı olacaktır. Çünkü ahi¬ 

reti kesin olarak reddedenlerle, tereddüd içinde olanlar arasında ah¬ 

laki bakımdan hiçbir fark yoktur. Zira her iki grup da Allah'ın huzu¬ 

runda hesap vereceğine inanmamaktadır. Bu kavrayıştan yoksun 

oluşları dolayısıyla, düşünce ve davranışlarında sapıklığa düşmele¬ 

ri kaçınılmazdır. Çünkü ahiret hakkında kesin bir iman, insanı doğ¬ 

ru yola iletir. Aksi takdirde ahireti kesinlikle inkar eden veya şüphe¬ 

ye düşen kimselerin, bu dünyada sorumluluklarının bilincinde ola¬ 

rak hayat sürmeleri mümkün değildir. Binaenaleyh bu şuursuzluk 

her iki grubu da cehenneme götürür. * 
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33 Onlann yapmakta olduktan şeylerin kötülüğü kendileri için açığa 

çıktı 45ve kendisini alay konusu edindikleri de onlan sanp-kuşattı. 

34 Denildi ki: "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, biz de 

sizi bugün unutuyoruz. Bannma yeriniz ateştir. Ve sizin için hiç bir yar¬ 

dımcı yoktur." 

35 "Bunun nedeni de şudur: _ Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay ko¬ 

nusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı." Böylece ne ordan (ateşten) 

çıkarılırlar, ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.46 

36 Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi 

olan Allah’ındır. 

37 Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. O, üstün ve güçlü olandır, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 

AÇIKLAMA 

45. Yani, onlar ahirette, dünyada gittikleri yolun, adaletlerinin, 

ahlaki tavırlarının, ilgi alanlarının ve tüm çabalarının yararsız oldu¬ 

ğunu anlayacaklardır. Çünkü onlann temelde dünyaya bakış açılan 

çarpık olduğu için tüm davranışları da yanlış idi. Onlar dünyada 

yaptıklanndan hesaba çekilmeyeceklerini zannediyorlardı. İşte, ba¬ 

kış açılanndaki bu temel çarpıklık, onlan sorumsuzluğa ittiğinden 
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dolayı, tüm hayatlarını boş olarak geçirmişlerdir. 
46. Bu cümlede, tıpkı bir efendinin hizmetçilerine kızıp yanındaki 

kimseye "Bu soysuzlar cezalarını çeksinler" demesi gibi bir üslup 
kullanılmıştır. 

CASİYE SURESİNİN SONU 
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46 
• 

AHKAF SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını, 21. ayette geçen "... hani o Ahkafta kavmini uyar¬ 

mıştı..." ibaresinden almaktadır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı 29-32. ayetler arasında 

anlatılmakta olan bir tarihi vakıadan tespit olunmaktadır. Bu ayet¬ 
lerde, cinlerin Kur'an-ı Kerim i dinleyerek topluluklarına geri dön¬ 

meleri açıklanır. Bu hadise hakkında hadis ve siyer kitaplarındaki 
ittifak edilen rivayete göre, Allah Rasulü Taif ten Mekke'ye geri dö¬ 
nerken yolda Nahle denilen yerde konaklamıştı. Ve bütün güvenilir 

tarihi rivayetlere göre Allah Rasulu nün Taife gitme olayı hicretten 
üç sene önce meydana gelmiştir. Dolayısıyla o zaman bu sure nü¬ 
büvvetin 10. senesinin sonu ile 11. senesinin başlarında nazil ol¬ 

muştur. 
Tarihsel Arka-Plan: Nübüvvetin 10. yılı Allah Rasulü'nün hayatın¬ 

daki en zor ve çetin yıldı. Tam üç seneden beri Kureyş'in bütün kabi¬ 
leleri Haşimoğullan'na ve müslümanlara boykot uyguluyorlardı. Al¬ 
lah Rasulü, kabilesi ve diğer arkadaşlarıyla beraber Şi'bi Ebi Talip (*) 

(*) Şi'bi-Ebi Talib: Mekke'nin bir mahallesinin ismidir. Burada Haşimoğullan otur¬ 
maktaydı. Şi'bi Arapça da iki dağın arasındaki vadi' demektir. Bu mahalle Ebu 
Kureyş D ağındadır. Ebu Talip ise Haşimoğullan nın reisiydi. Bu yüzden bu yere 
Şi'bi Ebu Talip adı verilmiştir. Bugün Mekke'de Allah Rasulü'nün doğduğu yer 
olarak bilinen mevkiye yakındır. Şimdi ise Şi'bi-Ali veya Şi'bi Beni Haşim olarak 
anılmaktadır. 
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denilen yerde mahsur idiler. 
Kureyşlller bu mahalleyi tamamıyla kuşatma altında tutuyorlar 

ve kimse de bu ablukayı yararak müslümanlarla irtibata geçemiyor 
ve alışveriş yapamıyordu. Ancak Hac sırasında müslümanlar dışan 

çıkarak alış-veriş yapabiliyorlardı. Fakat o zaman bile eğer Ebu Le- 
heb bir kimseyi pazarda gelen ticaret kervanlarından bir şey satın al¬ 

mak isterken görürse hemen satıcıya "Bunlara en yüksek fiyatı söyle 
ki alamasınlar, daha sonra ben o malı senden alırım, bir zararın ol¬ 

maz" demekteydi, Peşpeşe üç senelik bu kuşatma müslümanlann, 
Haşimoğullannın belini iyice bükmüştü. O kadar zor günler geçirdi¬ 
ler ki bazen ot bazen de ağaç yapraklan yemeye mecbur kaldılar. 

Üç sene sonra bu kuşatma kalkacaktı ama bu sefer de bir müddet 

sonra, on küsür yıldır Kureyşlilere karşı Allah Rasulü "nü korumakta 
olan amcası Ebu Talip vefat edecek ve bu hadiseden bir ay bile geç¬ 
meden de, nübüvvetin başlangıcından bu güne kadar Allah Rasu¬ 

lü "nün en büyük destekçisi ve teselli edicisi olan hanımı Hz. Hatice 
vefat edecekti. Peşisıra gelen bu darbeler yüzünden Allah Rasulü bu 
seneyi "Hüzün Yılı" olarak adlandırmıştı. 

Ebu Talibin ve Hz. Hatice'nin vefatlanndan sonra Mekkeli kafir¬ 
ler, Allah Rasulü ne karşı daha bir cüretlenmişler ve ona eskisinden 

daha fazla eziyet etmeye başlamışlardı. Hatta Allah Rasulü evinden 
dışan bile çok zor çıkabiliyordu. Ve Ibn Hişam'm rivayetine göre gene 

bu dönemde Kureyşli serserilerden biri Allah Rasulü geçerken onun 

yüzüne toprak atmıştı. 
Daha sonra Allah Rasulü, Beni Sakıfe'yi İslam a davet etmek veya 

hiç olmazsa orada kalmasına izin verirler belki diye Taife gitti. O za¬ 
man Allah Rasulünün bir binek almaya bile maddi gücü yoktu. Ta¬ 

ife kadar bütün yolu yaya olarak gitti. Bazı rivayetlere göre giderken 
yalnız başmaydı. Bazı rivayetler ise yanında Hz. Zeyd bin Harise"nin 
olduğunu söylemektedir. Orada birkaç gün kaldı. Beni Sakîfin ileri 

gelenleri ile tek tek görüştü. Fakat hiçbirisi ona kulak asmadılar. Üs¬ 
telik acele şehri terk etmesini istediler. Çünkü Allah Rasulü nün da¬ 
vetinin gençleri ifsad edeceğinden endişeliydiler. Sonunda Taif i terk 
etmeye mecbur kaldı. Allah Rasulü şehri terk ederken beni Sakifin 
ileri gelenleri bazı serserileri peşinden gönderdiler. Bunlar yolun iki 
tarafına geçerek Allah Rasulü "ne hem küfür ediyorlar hem de taş atı¬ 

yorlardı. Allah Rasulü (s.a) yaralandı, ayaklan kan içerisinde kaldı. 
Bu halde Taifin dışanlannda bir bahçenin duvarının gölgesine yas¬ 
lanarak Allah’a şöyle nidada bulundu. "Ey Allahım! Senin huzurun¬ 
da çaresizliğimi ve halkın nazannda kıymetsizliğimi şikayet ediyo¬ 
rum. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen mustazaflann Rab- 
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bisin. Benim Rabbim Şensin. Beni kimlerin eline bırakıyorsun? Ba¬ 
na bu kadar sert davranan insanların eline bırakıyorsun, üzerime 
çullanan bir düşmana bırakıyorsun. Eğer sen benden dargın değil¬ 

sen, ben bu musibetlere aldırmam. Fakat eğer tarafından bana bir 
afiyet nasib olursa daha rahatlayacağım. Sana sığınırım. Senin Nu¬ 
run bu zulmeti aydınlatır. Dünya ve ahiret işlerini düzeltir. Beni, se¬ 

nin gazabının üzerime gelmesinden ya da ikabına müstehak olmam¬ 
dan koru. Benden hoşnut olacağın şekilde senin nzana uyayım. Se¬ 
nin kuvvetinden başka kuvvet yoktur." (îbn Hişam C. 2. Sayfa: 
62.) 

Allah Rasulü üzgün bir vaziyette geriye dönerken Kamel-Mena- 
zil e yaklaştığında havada bir bulut sezdi. Yukan balonca da Cebra¬ 

il’i (a.s) gördü. Cebrail ona "Senin kavmin sana nasıl bir karşılıkta 
bulunmaktaysa Allah (c.c) onu duymuştur. Dağların idaresinden 
sorumlu meleği gönderdi. Şimdi ne istiyorsan emret" dedi. Bunun 

üzerine bu melek Allah Rasulu ne selam vererek şöyle dedi: “Emret, 
bu iki dağı bunlann kafasına geçireyim" Allah Rasulü ise "Hayır" de¬ 
di. "Ben ümid ederim ki, Rabbim onlann zürriyetinden, bir Allah’a 
ibadet eden ve O na eş koşmayanlar çıkaracaktır." (Buhari; Yaratılı¬ 
şın Başlangıcı, Meleklerin Zikri. Müslim: Kitabu’l-Meğazi. Nesai: Ba- 
as.) 

Allah Rasulü bu olaydan sonra bir kaç gün daha Nahle denilen 
mevkide konakladı. ’Taif te olup bitenler büyük ihtimalle Mekke’ye 
ulaşmıştı, şimdi nasıl Mekke’ye geri döneceğim? Kafirler bundan da 
cesaret alarak daha şedidleşecekler" diye düşünüyordu. Ayrıca bu 
günlerde bir gün Allah Rasulü namazda Kur an okuyorken cinler¬ 
den bir taife oradan geçmekteydi. Onun Kur an okuyuşunu duy¬ 

muştular. Ve ona iman etmişler, kendi topluluklarına geri dönerek 
İslam’ı tebliğ etmeye başlamışlardı. Bunun üzerine Allah (c.c) "İn¬ 
sanlar senin davetinden yüz çevirmelerine rağmen, bu cinler sana 
iman ettiler ve kendi topluluklarına onu tebliğ etmekteler," diyerek 
onu müjdelemişti. 

Konu: İşte bu şartlar altında Allah Rasulu ne bu sure nazil olmuş¬ 
tur. O şartlan göz önünde bulundurarak bu sureyi mütalaa edecek 
herkesin, bu kelamın gerçekten Muhammed’in sözü olmadığına, 
bunu nazil edenin kuvvet ve hikmet sahibi Allah olduğuna dair hiç¬ 

bir şüphesi kalmayacaktır. Surenin başından sonuna kadar hiçbir 
yerinde yukarıda anlattığımız bu gibi zor şartların altından henüz 
çıkmış bu insani hislerden ve cezbelerden bir eser görülemez. Eğer 
bu kitap, peşpeşe bu darbelere, musibetlere maruz kalan veTaifteki 
o son hadisenin hâlâ şiddetli ıstırabı içerisinde olan Muhammed’in 
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(s.a) kelâmı olsaydı muhakkak bütün bu hadiseler ona yansırdı. Ak¬ 
sine bu surede onlardan bir iz bile yok. Az yukanda Allah Rasu- 
lü'nün Allah'a yakarışını nakletmiştik. Kendi kelâmıydı o, her keli¬ 

mesi dert ve ıstırap dolu. Ama o sırada nazil olan ve onun mübarek 
ağzından aktarılan bu surede bu acılara hiç rastlanılmamaktadır. 

Surenin konusu, kafirlerin sapık amellerinin kötü sonucundan 

onları uyarmaktır. Onlar kibirle bu sapıklıklarında ısrar ediyorlar ve 
onları bu sapıklıklardan korumaya çalışan şahsa da saldırıyorlardı. 
Kafirler bu dünyayı sadece amaçsız bir oyun ve kendilerini de bu 
dünyada sorumsuz mahluk zannediyorlardı. Tevhid daveti onlara 
göre batıldı. Allah'a bir takım şerikler koşarak onlara ibadet ediyor¬ 
lardı. Bu Kuranın Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyorlardı. Risalet 

hakkında ise kafalarında acaip cahilane düşünceler vardı. Muham- 
med'in (s.a) peygamberlik davasını sınamak için çeşit çeşit acaip so¬ 
rularda bulunuyorlardı. Islâm’ın hak bir din olmadığına en büyük 
şahit olarak kabilelerinin ileri gelenlerinin, reislerinin bu dine inan¬ 
mamaları fakat bir kaç tane genç, bir kaç fakir ve birkaç kölenin 
inanmalarını gösteriyorlardı. Aynca, kıyamet, ölümden sonra diriliş 

ve ceza-mükafatı da uydurma ve bunların vuku bulmalarının im¬ 

kansız olduğunu zannediyorlardı. 
Bu surede özet olarak, kafirlere, akıllarıyla ve burhanlarla haki¬ 

kati anlatmaya çalışma yerine, taassub ve inatlarından dolayı 
Kuran’ı ve Peygamberin risaletini inkar etmeleri halinde sonlarını 
harap ettikleri, tek tek şahitler gösterilerek anlatılmıştır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ha, Mîm. 
2 Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi 

Allah'tandır.1 
3 Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ve adı ko¬ 

nulmuş bir ecel (belli bir süre) olarak yarattık.2 Küfredenler ise, uyarılıp- 
korkutuldukları şeyden yüz çevirmekte olanlardır.3 

4 De ki: "Gördünüz mü-haber verin; Allah'tan başka tapmakta olduk¬ 

larınız, yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde 
bir ortaklığı mı var? Eğer doğru sözlüler iseniz,4 bundan önce bir kitap ya 
da ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, bana getirin." 

5 Allah’ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek 
olan şeylere tapmakta olandan daha sapık kimdir? Oysa onlar, bunların 
tapmalarından6 habersizdirler. 

AÇIKLAMA 

1. izah için bkz. Zümeran: 1. el-Casiye an: 1, ayrıca Secde suresi an: 
1. göz önünde tutulursa bu surenin başındaki espriyi kavramak da- 
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ha kolay olur. 

2. izah için bkz. En'am an: 46. Yunus an: 11, İbrahim an: 23, el-Hicr 

an: 47, en-Nahl an: 6, el-Enbiya an: 15-17, el Mü'minunan: 102, An- 

kebut an: 75-76, Lokman an: 51, cl-Casiye an: 28, el-Duhan Suresi an: 

34. 
3. Yani, gerçek şu ki, bu kainat gayesiz bir eğlence değildir. Tersi¬ 

ne bu hikmetli nizam belirli bir maksada binaen kurulmuştur. Mu¬ 

hakkak iyi ve kötünün, zalim ve mazlumun bütün amelleri en so¬ 
nunda görülecektir. Bu kainat daimi ve ebedi değildir. Belirli bir 

müddeti vardır. En sonunda muhakkak bu nizam altüst olacaktır. 

Allah'ın adaleti için de belirli bir zaman kararlaştırılmıştır. O zaman 

geldiğinde muhakkak vukubulacaktır. Allah'a, Rasulü'ne ve Kitab'a 

inanmayı inkar edenler bu hakikatlerden yüz çevirmektedirler. Bu 

yaptıklarının hesabını bir gün vereceklerini hiç düşünmüyorlar. 

Zannediyorlar ki. Allah Rasulü bu gerçeklerden haber vererek onla¬ 

ra kötülük yapmaktadır. Halbuki Peygamber in onlara geleceklerini 

bildirmesi ve dahası, hesap sorulacağını ve buna karşı hazırlıklı ge¬ 

rektiğini bildirmesi, onlar için bir iyiliktir. 

îleriki hitapları daha iyi anlayabilmek için şunu dikkatimizde tu¬ 

talım ki, insanın en büyük hatası Allah hakkında bazı yanlış inanış¬ 

lar tayin etmesidir. Tembellik ederek hiç derince düşünmeden yü¬ 

zeysel ve ondan bundan duyduklarıyla yanlış bir akide oluşturuyor. 

Bu en büyük bir ahmaklıktır. Çünkü onun böyle inancı bütün haya¬ 

tını doğru yoldan saptırarak ebedi hayatını mahvetmektedir. Asıl se¬ 

bep kendini sorumsuz zannederek tembellik etmesi ve kendini tehli¬ 

keye atmasıdır. Allah Teala hakkında nasıl bir inanca sahip olursa 

olsun, bir şeyin değişmeyeceği yanılgısına düşüyor. Çünkü ölüm¬ 

den sonraki hayata ve orada her şeyden sorulacağına inanmamak¬ 

tadır. inanıyorsa da, orada eğer bir sorgu sual olduğunda bu dünya¬ 

da onu himaye eden bazı zevatın kendisini kurtaracağını zannet¬ 

mektedir. Bu gibi sorumsuz düşünceler dolayısıyla insan, bir inanç 

seçme konusunda ciddiyetsizlik göstermektedir. Onun için rahatça 

ateizmden şirke kadar bir dizi mantıksız düşünceleri bir inanç hali¬ 

ne getirerek, kendini de başkalarını da saptırarak batağa sürükle¬ 

mektedir. 

4. Çünkü muhatap olan kavim müşrikti. Bu yüzden onlara, so¬ 

rumsuzca, ciddi ciddi düşünmeden, gayri makul bir inanç üzerinde 

ısrar etmekte oldukları uyarısında bulunulmaktadır. Onlar her ne 
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kadar bu dünyanın yaratıcısının Allah olduğuna inanıyorlarsa da, 

bununla beraber başkalarını da ma'bud olarak kabul edip onlara 

yalvarmakta, hacetlerinin ve problemlerinin hallolmasını onlardan 

istemekteydiler. Onlara secde edip adaklar adıyorlardı. Kendi talih¬ 

lerini bunların değişteribileceğini zannediyorlardı. Aynı kişilere, 

"Neye dayanarak siz bunlan ma’bud olarak kabul etmektesiniz", di¬ 

ye sorulmaktadır. Açıktır ki, Allah (c.c) yanında başkalarına da 

ma'budiyyet nisbet etmenin iki temel sebebi olabilir: Birincisi, ya bir 
kimse yer ve göğün yaratılmasında Allah tan başkalarının da bir pa¬ 

yı olduğu konusunda bir bilgi sahibidir, ya da falanca kimsenin ilah- 

lıkta kendi ortağı olduğunu bizzat Allah Tealanın kendisi söylemiş¬ 

tir. Şimdi hiç bir müşrik ibadet etmekte olduğu ma'bud hakkında, 

bunun Allah'ın ortağı olduğunu iddia edecek bir bilgi sahibi değildir. 

Ayrıca Allah tarafından indirilen hiçbir kitap gösterilemez ki, Allah 

kendisinin bir ortağı olduğunu bildirmiş olsun. O zaman onlann bu 

şirk inançlarının kesinlikle bir aslı-astarı yoktur. 

Bu ayatteki "Önceden gelmiş kitaplardan" murad, Allah'ın daha 

önce inzal ettiği kitaplardır. "Bir bilgi kalıntısı "ndan murad, sonraki 

nesillere itimat edilen bir vasıtayla ulaşmış eski devirlerdeki nebile¬ 

rin ve salihlerin talimatlarının kırpıntılarıdır. Bu iki vasıtayla insana 

ulaşan hiçbir şeyde şirkten bir iz yoktur. Şimdi Kur an ın tebliğ et 

mekte olduğu bütün semavi kitapların ittifak ettiği tevhid ve evvelki 

ilimler hakkında ne kadar eser kalmışsa bunlarda da şirkin hiçbir 

izine rastlanmamak tadır. Bunlarda herhangi bir nebi, veli ya da şa¬ 

li h kişinin herhangi bir zaman Allah'tan başkasına kullukta bulun¬ 

mak için vaaz verdiğine dair hiçbir iz de yoktur. "Kitap"tan murad ila¬ 

hi kitaplardır..."Bilgi kalıntısından murad da "Nebilerin ve salihlerir 

bıraktığı ilimdi!" sözünü bir an için bir kenara bıraktığımızı var saya¬ 

lım. Bu sefer hiçbir bilimsel kitapta veya dini ve dünyevi bilimler mu- 

tahassıslannın bu güne kadar yapmış oldukları hiç bir araştırma 

da, yeıyüzü ve gökyüzünün herhangi bir kısmını Allah Tealanın ya¬ 

nında başka bir tannnın yarattığına dair ye da bu dünyada insanla¬ 

rın istifade ettiği nimetimi Allah (c.c) değil de başka birisinin yarattı¬ 

ğına dair en ufak bir emare yoktur. 

5. "Cevap "tan murad, karşılık verme, harekette bulunmadır. Sa¬ 

dece kelimelerle, sesle ya da yazıyla cevap veriş değildir. Bundan an¬ 

laşılan şudur: Her kim eğer bu mabutlara yakarır, yardım talebinde 

bulunursa, ellerinde yetkileri olmadığı için bunlar olumlu ’ eya 
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olumsuz bir karşılık veremezler. İzah için bkz. Ez-Zümer an: 33. 
"Kıyamete kadar cevap veremiyecek" demek, bu dünya kaim ol¬ 

duğu sürece onlar hiçbir cevap veremiyecek demektir. Ama daha ile- 

riki ayetlerde de açıklandığı gibi kıyamet meydana geldikten sonra 
ise bu ma'budlar kendilerine ibadet edenlere düşman olacaklar¬ 

dır. 
6. Yani, onların yalvanş-yakanşlan zaten onlara ulaşamaz. Ne 

kendi kulaklarıyla onlan duyarlar, ne de başka bir vasıtayla, bu 
dünyada onlan birisinin çağırdığı haberi kendilerine ulaşmaz. Bu 
ayeti şöyle izah edebiliriz: dünyadaki müşriklerin Allah tan başka 
dua ettikleri mabudlan şu üç grupta toplayabiliriz: Birincisi, bu ru¬ 
hu ya da şuuru olmayanlar, İkincisi, geçmişteki salih insanlar ve 

üçüncüsü, kendileri sapıttıkları gibi başkalarını da yoldan çıkara¬ 
rak bu dünyadan göçen insanlar. Birincilerin ne kendilerine ibadet 
edenler ne de yapılan dualar hakkında bir haberleri yoktur. İkinci 
kısımdakiler ise aslında Allah ın sevdiği mukarreb kullardı. Bunlar 

da şu iki sebepten dolayı bu durumda oluşlarından habersizdirler. 
Evvela, Allah'ın yanında öyle bir alem vardır ki bu dünyanın sesleri 

oraya ulaşamaz ve ikinci olarak, Allah Teala ve melekler kasten bu 
haberleri onlara ulaştırmazlar. Çünkü bu olanları duymak onlar 
için üzüntü kaynağı olacakür. Onlar bütün hayatları boyunca yal¬ 
nızca Tevhidi ve sadece Allah'a istigâse'de bulunmayı öğretmişlerdi. 
Şimdi ise bazılar onlardan yardım dilemekteler. Allah Teala bunlara 
böyle haberleri vererek onlan üzmek istemez. Üçüncü gruptaki 
mabudlara gelince, düşünürsek bunlann da habersiz kalmalanmn 
iki sebebinin olduğunu anlarız: Birincisi, bunlar suçlu olarak Al¬ 
lah'ın indinde beklemektedirler ve bu dünyadan hiç bir şada onlara 

ulaşamaz, ikinci sebep ise, Allah Teala ve melekler, bu dünyada yap¬ 
mış olduklan misyonun başarıya ulaştığı ve şimdi bazı kimselerin 
kendilerine taptığı haberlerini duyurarak onlan sevindirmek iste¬ 

mez. Allah zalimlere böyle memnuniyetler bahşetmez. 
Burada şu hususu da izah edelim ki, Allah (c.c) kendi salih kulla- 

nna bu dünyada gönderilen selam ve rahmet dualannı ulaştınr. 
Çünkü bu onlara memnuniyet verecektir, öte yandan suçlulara da 
bu dünyadan gönderilen lanet ve beddualan ulaştınr. Mesela bir ha¬ 

dise göre. Bedir Savaşı nda kafir olan ölülere Peygamber in (s.a) gön¬ 

derdiği lanet onlara duyurulmuş ve bu onlann eziyetini artırmıştı. O, 
hiçbir şekilde kendi salih kullan için üzüntü verecek, kafir ve müc¬ 
rimlere memnuniyet verecek bir haberi onlara ulaştırmaz. Böylece 
"sem’i mevta" (ölülerin işitmesi) konusuna bir açıklık getirilmiş ol¬ 

maktadır. 
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6 İnsanlar (bir araya getirilip) haşrolunduğu zaman, (Allah'tan başka 
taptıkları) onlara düşman kesilirler ve onlann (kendilerine) ibadet etme¬ 
lerini de tanımazlar.7 

7 Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, o küfre¬ 
denler kendilerine gelmiş olan hak için dediler ki: "Bu, apaçık bir büyü¬ 
dü*.'" 

AÇIKLAMA 

7. Yani, onlar açık açık "Biz hiç bir zaman onlara bize ibadet edin 
demedik. Onların bize ibadet ettiklerinden bizim hiçbir ilgimiz yok. 

Bu sapıklıklarının sorumlusu kendileridir. Dolayısıyla cezalarım da 
kendileri çeksin, onlann bu suçlannda bizim bir payımız yoktur," di¬ 
yeceklerdir. 

8. Mekke'de Kur'an-ı Kerim in ayetleri okunduğu zaman, bunun 
bir insan kelamı olmadığını, insan üstü bir şey olduğunu onlar his¬ 
sediyorlardı. Hiç bir şair, hatip ve en büyük edebiyatçı bile Kuranın 

emsalsiz fesahat ve belâgatine (büyüleyici uslubuna), hitabet ve 
kalpleri etkileyen yüksek muhtevasına yaklaşamazdı bile. En önem¬ 
lisi, Allah Rasulü'nün kendi kelamı bile Allah tarafından nazil olan 

kelamla aynı değildir. Allah Rasulü nü daha çocukluğundan beri 
çok iyi tanıyan ve onun dilini çok iyi bilen Mekkeliler de, Allah Rasu¬ 
lü'nün kendi sözleri ile Kur'an-ı Kerim’in sözleri arasında çok büyük 

farklar olduğunu görüyorlardı. Aralarında kırk-elli sene gece gün¬ 
düz yaşamış olan şahsın birdenbire böyle kendi dilinden tamamıyla 

farklı bir kelam uydurduğunu kabul etmek zordu. Bu gerçeK onlann 
gözleri önünde açıkça görülüyorken onlar küfürlerinde ısrar etmek¬ 
te kararlı idiler. Bu yüzden, bu aşikar işaretleri görmelerine rağmen 
değil kabul etmek, üstelik "Bu bir sihirdir" diyorlardı. (Onlann 
Kur an ı bir sihir olarak nitelemelerinin açıklamasını daha önce yap¬ 
mıştık. Bkz. El-Enbiya an: 5, Sâd an: 5) 
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8 Yoksa: "Kendisi onu uydurdu" mu diyorlar?8 9 De ki: 'Tger onu ben 
uydurdumsa, bu durumda siz, Allah'tan bana (gelecek) olan hiç bir şeye 
(karşı) malik olamazsınız. Sizin kendisi (Kur’an) hakkında, ne taşkınlık* 
lar yapmakta olduğunuzu O daha iyi bilendir. Benimle sizin aranızda şa- 
hid olarak O yeter. 10O, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."11 

9 De ki: "Ben peygamberlerden bir türedi değilim, bana ve size ne ya¬ 
pılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uy¬ 
maktayım ve ben, apaçık bir uyarıcı-korkutucudan başkası değilim."12 

10 De ki: "Gördünüz mü-haber verin; eğer (bu Kur'an,) Allah katın¬ 
dan ise, siz de ona (karşı) küfretmişseniz13 ve îsrailoğullanndan bir şa- 
hid de bunun bir benzerine şahidlik edip iman etmişse ve siz de büyük¬ 
lük taslamışsanız (bunun sonucu ne olacak)?14 Şüphesiz Allah, zalim 
olan bir kavmi hidayete erdirmez." 

AÇIKLAMA 

9. Bu şekilde sorarak beyan etmede şiddetli bir hayret ifadesi var¬ 

dır. Yani, bunlar o kadar hayasızdırlar ki, Allah Rasulü'nü, Kur an ı 
uydurmakla itham edebilmekteler. Halbuki çok iyi biliyorlar ki, bu 

onun tasnif ettiği bir kelam değildir. Onların "sihirdir" demeleri ise 
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bu kitabın sıradan, alalede bir kelam olmadığının ve bunu bir insa¬ 
nın tasnif edemeyeceğinin, bir insan için böyle bir kelamı meydana 
getirebilmenin mümkün olamayacağının kendi ağızlarıyla itirafı¬ 

dır. 
10. Çünkü onların bu ithamı asılsızdır ve tamamıyla bir inat mah¬ 

sulüdür. Bu yüzden bir delil ileri sürmeye ihtiyaç duyulmamıştır. 
Sadece "Gerçekten eğer sizin dediğiniz gibi bu kelamı ben tasnif et¬ 
mişsem bu, Allah'a en büyük iftiradır. O zaman Allah'ın cezasından 
beni siz mi kurtaracaksınız? Ve eğer sizin bana yalan iftirada bulu¬ 
narak reddettiğiniz bu kelam Allah'ın kelamı ise o zaman Allah size 
ne yapacaktır, göreceksiniz" demekle yetinilmiştir. Allah'tan hiç bir 
şey gizli kalmaz. Doğru kimdir? Yalancı kimdir? Bunlar hakkında 
en iyi karan verecek O'dur. Eğer bir şey hususunda bütün dünya ya¬ 
lan dese ama, Allah'ın indinde o şey doğruysa son karar Allah'ın il¬ 
mine göre verilir. Eğer bütün dünya bir şeyi doğrulasa da Allah'ın in¬ 

dinde o şey yalan ise o zaman Allah'ın indinde son karar yine yalan 
olarak verilecektir. Onun için saçma sapan şeyler konuşmak yerine 

kendi ahiretinizi düşünün. 
11. Bu cümlenin iki manası vardır. Birincisi, sizin hâlâ bu dünya¬ 

da yaşıyor olmanız Allah'ın bir lütfudur. Eğer Allah'ın rahmeti ve lüt¬ 
fü olmasaydı, O na karşı yaptığınız iftiralar sizi hemen yok ederdi. 

İkinci bir nefesi almaya bile size müsade edilmezdi. Diğer bir manası 
da 'Ey insafsızlar! Şimdi artık bu inadınızdan vazgeçin. Allah'ın rah¬ 
met kapısı hâlâ açıktır. Yaptıklarınızı affedebilir," şeklinde olabi¬ 

lir. 
12. Bu buyruğun arka-planı şudur: Nebi (s.a) risaletini ilan ettik¬ 

ten sonra Mekke'dekiler ona acayip şeyler söylemeye başladılar. Di¬ 
yorlardı ki, "Bu ne biçim Rasuldür, çoluk çocuğu var. pazarda dola¬ 

şır, yer içer ve bizim gibi bir insandır. Bizden ne farkı var ki biz onu 
Allah'ın özel olarak gönderdiği bir elçi olarak tanıyalım?" Ve yine 
bunlar diyorlardı ki "Eğer bu şahıs Allah'ın Rasulü olsaydı en azın¬ 
dan Allah onun peygamberliğini ilan etmek için hizmetine bir melek 
verirdi. Her kim ona karşı çıkar, saygısızlık yaparsa bu melek onları 
kamçılardı. Nasıl olur da Allah bir kimseyi Rasul olarak göndersin de 
o kimseyi Mekke'nin sokaklarında böyle eziyetlere karşı çaresiz bı¬ 
raksın? Kendi Rasulü için hiç olmazsa bahçe içerisinde muhteşem 

bir saray yapardı. Hanımının serveti bittikten sonra açlık çekmez ve 
Taife giderken altında bir bineği olurdu." Dahası ondan acaip acaip 
mucizeler göstermesini ve gaipten haber vermesini talep etmektey¬ 
diler. Onların düşüncesine göre bir kimsenin Allah'm Rasulü olma¬ 
sı, onun insan üstü bazı güçlere sahip olmasını gerektirir. Bir işare- 
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tiyle dağlan yerinden oynatır, bir işaretiyle kurak çölleri güllük gü¬ 

listanlık hale çevirirdi. Bütün olmuş ve olacak her şeyin ilmine sahip 

olmalıdır. Gaipteki bütün gizli şeyleri görebilmelidir. 

Bu itirazlara, her cümlesinde bir anlam taşıyan bu ayette cevap 

verilmiştir. Buyrulmaktadır ki "Onlara söyle : "Ben türedi bir pey¬ 

gamber değilim" Yani, "Benim peygamberliğim dünya tarihinde ilk 

kez olan bir şey değildir ki. bu size acaip gelsin. Peygamberlerin böy¬ 

le değil de şöyle olmasına niye o kadar şaşınyorsunuz? Benden önce 
de pek çok Rasul gelmişti. Benim onlardan bir farkım yok. Ne zaman 

bir peygamber gelmiştir de onun çoluk çocuğu olmamış, yiyip içme¬ 

miş ve diğer normal insanlar gibi yaşamamıştır? Hangi peygamberin 

yanında (onun risaletini duyurmak için) elinde kırbaç bulunan bir 

melek vardı. Hangi Rasulün bağlar-bahçeler içerisinde bir sarayı 

vardı? Hangi Rasul, insanları Allah'ın tarafına davet etmek için ezi¬ 

yetler çekmemişti? Ve hangi Rasul kendi yetkisiyle mucizeler gös¬ 

termiş ve yine kendi izniyle her şeyi bilmiştir. Öyleyse şimdi siz be¬ 

nim peygamberliğimi sınamak için bu acaip acaip sorulan nereden 

çıkarıyorsunuz?" Daha sonra şöyle buyurulmuştur: "Onlara de ki: 

Bana ve size yann ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana 

vahyedilen şeye uyanm." Yani, ben gaybı bilen değilim ki geçmiş, hal 

ve gelecek bana açık olsun ve dünyada her şey benim bilgim içerisin¬ 

de bulunsun. Değil sizlerin geleceği, ben kendi geleceğimi bile bilmi¬ 

yorum. Ben ancak vahiy vasıtasıyla bana verilen ilim kadar bilebili¬ 

rim. Hiç bir zaman bundan daha fazlasını bildiğimi iddia etmedim. 

Ve hangi Rasul gelmiş ki o şimdi sizin benden istediğiniz gibi herşeyi 

bildiğini iddia etmiştir? Gayb hakkında bazı haberler soruyorsunuz. 

Ne zaman bir Rasulün görevi, sizin kaybettiğiniz şeyleri, hamile bir 

kadının erkek veya kız doğuracağını, falan hastanın öleceğini veya 

iyi olacağını bildirmek olmuştur. 
En sonunda da "Onlara de ki: Ben apaçık uyarıcıdan başka bir şey 

değilim" buyuruluyor. Yani ben Allah ın yetkilerine sahip değilim ki 

her gün sizin istediğiniz acaip acaip mucizeleri göstereyim. Benim 

gönderilmemin gayesi, size doğru yolu göstermek ve onu reddeden¬ 

leri de kötü akibetlerinden uyarmak içindir. 

13. Bu husus bundan önce Fussilet Suresi 52. ayette işlenmiştir. 

İzah için bkz. Fussilet an: 69. 

14. Müfessirlerin çoğu bu şahitten maksat Hz. Abdullah bin 

Selâm dır, demişlerdir. Çünkü o, Medine-i Münevvere'deki en meş- 
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hur yahudi alimiydi. Hicretten sonra Allah Rasulü'ne iman ederek 

müslüman olmuştur. Bu hadise Medine'de meydana geldiğinden 

müfessirlerin kavline göre bu ayet Medenidir. Bu şekildeki yorumun 

kaynağı Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın açıklamasıdır. O na göre bu ayet 

Hz. Abdullah bin Selam hakkında nazil olmuştur. (Buhari, Müslim. 

Nesai, lbn Cerir) Ve aynı kaynağa dayanarak İbn Abbas, Mücahid, 

Katade, Dahhak, lbn Şirin, Haşan Basri, lbn Zeyd, Avf bin Malik el- 

Eşci' gibi pekçok büyük müfessir bu görüştedirler. Diğer taraftan Ik- 
rlme, Şa'bi ve Masruk "Bu ayet Abdullah bin Selâm hakkında ola¬ 

maz, çünkü bütün sure Mekkîdir. Mekke'de nazil olmuştur" demek¬ 

tedirler. lbn Cerir et-Taberi de aynı görüşe katılarak şöyle söylüyor: 

"Yukarıdaki bu hitabet silsilesinin muhatabı Mekke müşrikleridir. 

Daha sonraki ayetlerden de anlaşılıyor ki hep Mekkeli müşrikler 

muhataptır. Bu siyak ve sibak içerisinde (context) yalnız başına Me¬ 

dine'de nazil olmuş bir ayetin buraya girmesi düşünülemez." Daha 

sonraki müfessirler bu ikinci görüşü tercih ederlerken Saad bin Ebi 

Vakkas'ın rivayetini de inkar etmemekteler. Hz. Sa'd, eskilerin adeti¬ 

ne göre bu ayetin tam tamına lbn Selam a uygun düştüğü mealinde 

konuşmuştur. Bu sözden, bu ayetin lbn Selam ın iman etmesi üzeri¬ 

ne nazil olduğu çıkarılamaz. Yalnız ne var ki bu ayet gerçekten de 

tam olarak onun tavsifine uygun düşmektedir. 

Zahiren ikinci görüşün daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. O za¬ 

man şöyle bir soru akla gelin "Bu şahitten maksat kimdir?" İkinci gö¬ 

rüşe sahip olan bazı müfessirler bunun Musa (a.s) olduğunu söyle- 

mekteler. Ama bir sonraki "O iman etmiş ve siz kibir içindesiniz" 

cümlesi böyle bir yorumla hiç de uyum sağlamamaktadır. En doğru 

izah müfessir Nisaburi ve lbn Kesir'indir. Yani bunlar: "Burada şa¬ 

hitten belirli bir şahıs kastedilmemektedir. Bundan maksat lsrailo- 

ğullan’ndan sıradan bir şahıstır" demişlerdir. Allah'ın buyruğunun 

maksadı şudur: Kur'an-ı Kerim size şimdi sunulmaktadır, bu ilk 

karşılaştığınız yeni bir şey değildir ki böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz 

diye mazeret ileri sürebilirsiniz. Bundan önce de bu gibi talimatlar 

Israiloğullan’na vahiy yoluyla Tevrat ve diğer semavi kitaplar şeklin¬ 

de gelmiştir. Onlan sıradan bir insan bile kabul etmişti. Allah'ın 

kendi talimatlarını yalnızca vahiy vasıtasıyla gönderdiğini sıradan 

bir insan bile kabul etmiştir. Onun için vahiy ve onun getirdiği tali¬ 

matların acaip ve anlaşılmaz bir şey olduğunu iddia edemezsiniz. 

Aslında sizin inanmanıza mani olan sizin kendi kibir ve böbürlenme- 

nizdir. 
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11 Küfretmekte olanlar, iman etmekte olanlar için dedi ki: "Eğer O 
(Kur'an veya iman) hayırlı bir şey olsaydı, ona bizden önce koşup-yetişe- 
mezlerdi."15 Oysa onlar, onunla hidayete ermediklerinden: "Bu, eski bir 
yalandır" diyecekler.16 

12 Bundan önce de, bir rehber (imam) ve bir rahmet olarak Musa'nın 
kitabı var. Bu da, zulmedenleri uyanp-korkutmak17 ve ihsanda bulunan¬ 
lara bir müjde olmak üzere, (kendinden önceki kitapları) doğrulayıcı ve 



Cüz : 26 TEFHtMU'L KUR AN 349 

Arapça bir dil ile olan bir kitaptır. 
13 Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra dosdoğru bir is¬ 

tikamet tutturanlar (yok mu); artık onlar için korku yoktur ve onlar mah¬ 
zun da olmayacaklardır.18 

14 îşte onlar, cennet halkıdır; yapmakta olduklarına karşılık olmak 
üzere, içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. 

15 Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. 
Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelik¬ 
te) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır.19 Nihayet güçlü (erginlik) 
çağına erip kırk yıl (yaşm)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve ba¬ 
bama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel¬ 
de20 bulunmamı bana ilham et; benim için soyumda da salahı ver. Ger¬ 

çekten ben tevbe edip sana yöneldim ve gerçekten ben müslümanlarda- 
nım." 

AÇIKLAMA 

15. Bu. Kureyş’in ileri gelenlerinin, halkı Rasulullahtan soğut¬ 

mak için kullandıkları delillerden biridir. Diyorlardı ki, "Eğer Kur'an 
hak bir söz olsaydı bunu en önce biz kabul ederdik. Nasıl olur ki, bir 
kaç tecrübesiz genç ve aşağı sınıftan birkaç köle bunu makul olarak 
görür de. bizim ileri gelenlerimizden akıllı, dünya görmüş ve tecrübe¬ 
lerine. zekalarına herkesin itibar ettiği kişiler görmez. O halde onun 
sıradan halkı inandırmak gayreti içerisinde oluşu da bu davette mu¬ 

hakkak bir yanlışlık olduğunu ve bu yüzden de kavmin ileri gelenle¬ 
rinin bunu kabul etmediğini göstermektedir. O halde siz de ondan 
uzak durun." 

16. Yani, bunlar kendilerini hak ile batıl arasında bir kıstas olarak 
görmekteler. Zannediyorlardıki eğer kendileri bir şeyi hidayet olarak 
kabul etmemişlerse, bu demektedir ki bu muhakkak bir dalalettir. 
Ama buna "Yeni bir yalan" demeye cesaret edemiyorlar. Çünkü bun¬ 
dan evvelki peygamberler de aynı şeyi tatbik etmişlerdi. Onların elle¬ 
rinde olan bütün semavi kitaplar da aynı hidayeti göstermekteydi. 

Onun için bunlar da "Eski bir yalan" demekteler. Güya onlara göre 
onların dışında herkes akılsızdır. Binlerce senedir bu gerçekleri teb¬ 
liğ eden ve ona inananlar akıldan mahrumdurlar da sadece akıl 
bunlara kalmıştır. 

17. Yani, sapıklıkları dolayısı ile ahlak ve amel bakımından kötü¬ 
lük içerisine düşen, toplumu da türlü zulüm ve haksızlıklarla doldu¬ 

ran ve Allah'tan başkalarına ibadet edenlerin kötü sonuçlan hak- 
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kında onlara haber ver. 

18. izah için bkz. Fussilet an: 33-35. 

19. Yani, bir evlat, hem anasına hem de babasına hizmet etmelidir. 

Ama ananın hakkı daha önemlidir. Çünkü o evladı için daha fazla ız- 

dırap çeker. Aynı şey az çok farklı rivayetlerle Bahuri, Müslim, Ebu 

Davud, Tirmizi, lbn Mace, Müsned-i Ahmed ve imam Buhari'nin 

Edebül-Mûfred'inde rivayet edilen şu hadisten de anlaşılmaktadır: 

“Birisi Allah Rasulü'ne gelerek "Üzerime en fazla kime hizmet etme 

hakkı düşer?" diye sordu. Allah Rasulü "Annen" buyurdu. Adam 

"Sonra kim?" dedi. Allah Rasulü yine "Annen" diye cevapladı. Adam 

aynı soruyu üçüncü defa sorunca Allah Rasulü bu sefer de "Annen" 

karşılığını verdi. Dördüncüde "Babana" buyurdu." Allah Rasu¬ 

lü nün bu cevabı yukarıdaki ayeti tam manasıyla tercüme etmekte¬ 

dir. Burada annenin hakkına işaret edilmiştir. Çünkü, 1) Anne onu 

meşakkatle kamında taşımış, 2) Meşakkatle onu dünyaya getirmiş 

ve, 3) Hamilelik ve emzirme süresi otuz ay almıştır. 

Bu ayet ile, Lokman Suresi nin 14. ayeti ve Bakara Suresi nin 233. 

ayetlerinden şöyle hukuki bir netice çıkmaktadır. Bir hadisede Hz. 

Ali, lbn Abbas ve Hz. Osman bununla hüküm vermişlerdi. Hadise 

şuydu: Hz. Osman'ın hilafeti döneminde bir şahıs Cüheyna kabile¬ 

sinden bir kadın ile evlenmişti. Evliliklerinden tam altı ay geçmişti ki 

sapa sağlam bir çocuk doğurdu. Bunun üzerine o şahıs Hz. Osman'a 

gelerek olayı anlattı. Hz. Osman da kadının zina yapmış olduğu ka¬ 

naatine vararak recm olunması hükmünü verdi. Hz. Ali'nin bundan 

haberi olunca hemen Hz. Osman'ın yanma giderek böyle bir hükme 

nasıl vardığını sordu. Hz. Osman da cevaben "Kadın 6 ay sonra sağ¬ 

lam bir çocuk doğurmuştur, bu açıkça onun zina yaptığının delilidir” 

deyince Hz. Ali "Hayır" karşılığını vermişti. Sonra Hz. Ali yukarıda 

adı geçen üç ayeti okudu. Bakara Suresi nde Allah (c.c) buyuruyor ki 

"Babalan isterse anneler çocuklannı tam iki yıl emzirirler", Lokman 

Suresi nde ise yine buyuruyor ki "... iki sene onu emzirdi..." Ve Ahkaf 

Suresinde (bu sure) buyuruyor ki"... Onun ana kamında taşıması 

ve sütten kesilmesi otuz ay sürdü... "Ve şimdi eğer otuz aydan iki se¬ 

ne emzirme müddetini çıkarırsak geriye altı ay hamilelik zamanı ka¬ 

lır. Burdan anlaşılıyor ki hamilelik süresi en az altı aydır. Bundan 

sonra çocuk tam olarak oluşmaktadır. O halde bir kadın tam altı ay 

sonra bir çocuk dünyaya getirse ona zaniye hükmü verilemez." Hz. 

Osman bunu duyunca Hz. Ali’ye "Ben bunu hiç düşünmemiştim" di¬ 

yerek kadını çağırtmış ve daha önce verdiği hükmü değiştirdiğini 

söylemiştir. Rivayette şu da zikredilmektedir: Hz. Ali'nin bu istidlali- 
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ni Ibn Abbas da teyid etmiş ve ondan sonra Hz. Osman kendi görü¬ 
şünden rücu etmişti. (Ibn Cerir, Cessas, Ahkamu'l-Kur'an, ve Ibn 
Kesir) 

Şi adi bu üç ayetten aşağıdaki hükümleri çıkarabiliriz: 

İJ Bir kadm evlendikten sonra alü aydan daha öce sağlam (düşük 
değil) bir çocuk dünyaya getirirse onun hakkında zaniye hükmü ve¬ 

rilir ve çocuğun nesebi kocasına intisab ettirilemez. 

2) Bir kadm evlendikten altı ay veya daha fazla bir süre sonra sağ¬ 
lam bir çocuk dünyaya getirirse, onun hakkında sadece bu doğuma 

dayanarak zaniye ithamı yapılamaz, kocasının da onu böyle itham 
etmeye ve çocuğun nesebini inkar etmeye hakkı yoktur. Çocuğu mu¬ 
hakkak kabul edecektir, kadm da cezalandınlamaz. 

3) Emzirme hakkının müddeti de en fazla iki senedir. Bu süreden 
sonra eğer bir çocuk başka bir kadımn sütünü emecek olsa, o kadın 
onun süt annesi olamaz, karan verilir. O zaman emzirme hakkında 
Nisa Suresi 23. ayette beyan edilen hükümler geçerli olmayacaktır. 
Bu konuda ihtiyaten Ebu Hanife iki sene yerine iki buçuk sene ileri 
sürerek "Emzirme yakınlığı" gibi nazik bir konuda bir hata yapma ih¬ 
timaline karşı tedbir almıştır. Bkz. Lokman an: 23. 

Burada şunu da söyleyelim ki; bugünkü tıbbi araştırmalar bir ço¬ 
cuğun anne kamına en az yirmisekiz hafta ihtiyacı olduğunu söyle- 
mt * ;tedir. Bu süreden sonra artık tam bir insan olarak dünyaya ge 
lebi-ir. Bu süre altı buçuk aydan biraz fazladır. İslam hukukuna gö- 
ıv. takriben yarım ay daha takdir edilmektedir. Böylece bir kadma zi¬ 
na ithamında bulunmak ve bir çocuğu kendi nesebinden mahrum 
etmek gibi nazik bir mesele dolayısıyla bir hata olmasın diye bir ya- 
nm ay daha süre eklenmiştir, öte yandan hiç bir doktor, hiç bir ha¬ 

kim ve bizzat hamile kalan kadının kendisi ve onu hamile bırakan er¬ 
kek dahi kesinkes hamileliğin ne zaman başladığını bilemez. Bu 
yüzden hamileliğin en az süresinden biraz fazla süre tanımak uy¬ 
gundur. 

20. Yani, bana öyle bir salih amel uygun gör ki. hem zahiri olarak 
senin kanununa göre olsun ve hem de gerçek olarak senin indinde 

makbul olsun. Bir amel dünyada ne kadar çok övgü görse de Allah'ın 
kanununa muvafık değilse, o zaman dünyadakiler onu ne kadar 
överlerse övsünler, Allah'ın katmda hiçbir karşılığa müstahak olma¬ 
yacaktır. öte taraftan bir amel tam manasıyla şeriata uygun düşse 
ve zahiren hiçbir eksiği olmasa ama onun niyetinde eksiklik, riya, ki¬ 
bir, gösteriş veya dünya menfaati saklı olsa bu sefer de bu amel 
hüsn-ü kabul görmeyecektir. 
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<Lıd#£ ^5feî akü^ 

Ar 

16 tşte bunlar; yapmakta olduklarının cn güzelini kabul ederiz ve kö¬ 
tülüklerinden geçeriz;21 (burtlar) cennet halkı içindedirler. (İşte bu,) On¬ 

lara va’dolunan dosdoğru bir vaaddir. 
17 0 kimse ki, anne ve babasına: "Öf size, benden önce nice kuşaklar 

gelip geçmişken, beni (diriltilip) çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsu¬ 
nuz?" dedi. O ikisi (anne ve babası) ise, Allah'a yakararak: "Yazıklar sa¬ 

na, iman et, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır." (derler; fakat) O: "Bu, geç¬ 
mişlerin masallarından başkası değildir" der. 

18 tşte bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip- 
geçmiş ümmetler içinde, (azab) sözü üzerlerine hak olmuş kimselerdir. 
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Gerçekten onlar, ziyana uğrayanlardır.22 
19 Her biri için yapmakta olduklarından dolayı dereceler vardır; öyle 

ki amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve onlar zulme de uğratılmaz¬ 

lar.23 
20 Küfredenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Siz 

dünya hayatınızda bütün ‘'güzellikleriniz ve zevklerinizi' tüketip-yok 
ettiniz, onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere bü¬ 

yüklenmeniz (istikbânnız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün 
alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız."24 

AÇIKLAMA 

21. Dünyada onların yaptığı en iyi amellerine göre hüküm verile¬ 
cek ve ahirette dereceleri ona göre tayin edilecektir. Onların hata ve 
zayıflıkları görmemezlikten gelinecektir. Tıpkı asil ve değer bilir bir 
efendinin kendi vefakar hizmetkârlarının küçük bir takım hataları¬ 
na göre değil de onların yapmış olduğu en büyük hizmetler, fedakâ¬ 

rlıklar ve üstün vefalarına göre davranması gibi. O, bu hizmetkârla¬ 
rının küçük hatalan dolayısıyla diğer bütün amellerini yakmaya¬ 
cak tır. 

22. Burada iki tip karakter vurgulanmaktadır. Ve adeta dinleyiciye 
bu iki karakterden hangisinin daha üstün olduğu sorularak buna 
kendisinin karar vermesi istenilmektedir. Bu dönemde toplum içeri¬ 
sinde bu iki tip karakter de fiilen mevcuttur. Dinleyenler için birinci 
tip karakterde olanlar kimdir, ikinci tipte olanlar kimdir? Ayırdede- 
bilmek zor değildir. Bu, Kureyş in ileri gelenlerinin "Eğer kitaba 

inanmak iyi bir şey olsaydı bu bir kaç genç ve köleden evvel bizim 
inanmamız gerekirdi" demelerine cevaptır. Bunlara verilen cevapta, 
sanki onlara inananların karakteri ile inanmayanların karakteri na¬ 

sıl olurmuş diye herkesin kendini kontrol edeceği bir ayna tutul¬ 
maktadır. 

23. Yani, salih insanların yaptığı iyilikler karşılıksız ve kötü insan¬ 

ların yaptığı kötülüklerde de cezasız kalmayacaktır. Eğer iyi bir in¬ 
san ecirlerinden mahrum kalır veya hakkettiğinden daha azmi alır¬ 
sa bu bir zulüm olduğu gibi aynı şekilde kötü bir insan da hakettiği 
cezayı görmez ya da hakkettiğinden fazlasını bulursa bu da bir zu¬ 
lüm olacaktır. 

24. Burada gösterdikleri kibirden dolayı orada zelil olacaklardır. 

Çünkü onlar. Allah Rasulü ne iman etmeleri halinde yoksul ve fakir 
mü minlere katılmalarını bir şerefsizlik olarak görüyorlardı. "Onla¬ 
rın iman ettikleri İslam a inanmamız halinde şerefimizi lekelemiş 
oluruz" diye gururlanıyorlardı. Allah (c.c) onlan ahirette zelil ve rezil 
edecek ve gururlarını ayaklar altına alacaktır. 
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21 Âd'ın kardeşini hatırla; onun önünden ve ardından nice uyarıcı- 
korkutucular gelip geçmişti; hani o, Ahkaf'taki kavmini: "Allah'tan baş¬ 
kasına kulluk etmeyin, gerçekten ben, sizin için büyük bir günün aza¬ 

bından korkmaktayım" diye uyanp-korkutmuştu.23 
22 Dediler ki: "Sen, bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? 

Şu halde eğer doğru söylüyorsan, tehdit ettiğin şeyi, bize getir." 
23 Dedi ki: "İlim ancak Allah katindadır.26 Ben size gönderildiğim şe¬ 

yi tebliğ ediyorum; ancak sizi cahillik etmekte olan bir kavim olarak gö¬ 

rüyorum.27 

AÇIKLAMA 

25. Çünkü Kureyş'in ileri gelenleri, bu servetleri ve reislikleri dola¬ 
yısıyla çok gururlanıyorlardı. Bu yüzden onlara Ad Kavminin kıssası 
anlatılıyor. Arap Yarımadasında bu kavim, bu bölgede eski zaman¬ 

larda yaşamış en güçlü kavim olarak çok iyi bilinmekteydi. 
Ahkaf, hikf'in çoğuludur. Sözlük manası "kum tepeleri" demektir. 

Fakat ıstılahen Arabistan çölünün (Rubul-Hali) güney-batı kısmı¬ 
nın ismidir. Bugün ise bu bölgede kimse yaşamamaktadır. Bkz. aşa¬ 

ğıdaki harita: 
lbn tshak’ın rivayetine göre. Ad Kavminin yurdu, Umman dan Ye¬ 

mene kadar uzanmaktaydı. Kuran, bunlann asıl yurdunun El-Eh- 
kaf olduğunu belirtmiştir. Buradan çıkarak civarındaki ülkeler ve 
zayıf ülkeler üzerine hakimiyet kurmuşlardı. Bugün bile, Arap Yan- 

madası'nın güneyinde yaşamakta olan halklar, bu bölgede bir za- 
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manlar Ad Kavminin yaşadığını bilmektedirler. Şimdiki Mükella 

şehrinden 125 mil kuzeyde Hadramut taraflarında bir makam var¬ 

dır. Burada Hud'un (a.s) mezarının olduğuna inanılır. Kabr-i Hud is¬ 

miyle meşhurdur. Her yıl Şaban ayının 15'inde Arap Yanmadası'nın 

değişik yerlerinden binlerce kişi burada toplanarak bir merasim dü¬ 

zenlerler. Her ne kadar tarihsel olarak bu mezar ispatlanmamışsa da 

burada bir kabrin inşa edilmiş olması ve Güney Arabistan halkının 

çoğunun oraya rağbet etmesi, mahalli rivayetlere göre Ad kavminin 

yurtlarının buralar olduğunu ispatlamaktadır. Öte yandan yöre hal¬ 

kı Hadramut'ta bulunan birçok harabeyi (ruins) bu güne kadar Ad 

kavminin evleri olarak anmaktadır. El-Ahkafın bu günkü halini gö¬ 

ren kimse, bir zamanlar buralarda şanlı ve pek güçlü bir medeniye¬ 

tin yaşamış olduğunu düşünemez. Muhtemeldir ki binlerce sene ön¬ 

ce bu bölgeler verimli ve yeşillik idi. Daha sonra meydana gelen bir 

iklim değişikliği dolayısıyla bir çöl haline gelmiş olabilir. Bu gün ise 

ıssız bir çöl halindedir. İçerlerine girmeye kimse cesaret edememek¬ 

tedir. 1943 yılında Bavyeralı bir asker bunun güney kenarına kadar 

ulaşmıştı. Bu şahıs anlatıyor: "Hadramut un kuzeydeki yüksek te¬ 

pelerinden aşağıya bakınca bu çöl sanki bin feet (1) kadar aşağıda 

gözüküyordu. Yer yer beyaz kısımları vardı ki eğer onlara bir şey dü¬ 

şerse o kumun içinde mahvolur gider ve tamamen çürürdü. Arabis¬ 

tan bedevileri bu bölgeden çok korkarlar ve katiyyen oraya gitmeye 

cesaret edemezler. Bir kere hiçbir bedeviyi razı edemeyince yalnız 

başıma gittim. Buranın kumu adeta toz gibi çok incedir. Ucuna ip 

bağlı bir şakülü uzaktan fırlattım. Beş dakika içerisinde hemen ku¬ 

mun içine gömüldü. îpin uç kısmı ise çürümüştü." Daha fazla malu¬ 

mat için bkz. (Arabia and Isles Harold Ingrams, London, 1946, The 

Empty Quarter, Philby, London 1933. The Unveiling of Arabia, R.H. 

Kiman, London, 1937.) 

26. Yani, sizin üzerinize ne zaman azabın geleceğini ancak Allah 

bilir. Çünkü, sizin üzerinize ne zaman azabın geleceği ve size daha 

ne kadar bir sürenin tanındığının karannı O verecektir. 

27. Yani, siz kendi ahmaklığınız yüzünden benim uyanlarımı bir 

alay olarak alıyor ve yine alay ederek azab istiyorsunuz. Allah'ın aza¬ 

bının ne kadar korkunç olduğunu bilemiyorsunuz Bu tutumunuz¬ 

dan dolayı o azap size çok yakındır. 

(1) İngiliz ölçü birimidir. Bir feet= 30.479 cm. (Çev.) 
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24 Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şek¬ 

linde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak olan bir buluttur" 

dediler. Hayır,28 o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgâr; onda 

acıklı bir azab vardır. 

25 Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder. Böylece meskenlerinden 

başka, hiç bir şey(leri) görünemez duruma düştüler. İşte biz, suçlu-gü- 

nahkâr bir kavmi böyle cezalandırırız.29 

26 Andolsun, biz onları, sîzleri kendisinde yerleşik kılmadığımız 

yerlerde (size vermediğimiz güç ve iktidar imkanlarıyla) ye deşik kıl¬ 

dık30 ve onlara işitme, görme (duygulannı) ve gönüller verdik. Ancak ne 
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işitme, ne görme (duyulan) ve ne gönülleri kendilerine herhangi bir şey 
sağlamadı; Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlardı.31 Alay ko¬ 
nusu edindikleri şey, onlan sanp-kuşattı. 

27 Andolsun, biz çevrenizde bulunan şehirlerden (birçoğunu) yıkı¬ 
ma uğrattık ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık. 

28 Bu durumda, Allah'ı bırakıp yakınlık (sağlamak) için edindikleri 
ilahlar,32 onlara yardım etselerdi ya. Hayır, onlar, kendilerinden kaybo¬ 
lup gittiler. Bu (edindikleri ilahlar ve onlara yükledikleri), onların yalan¬ 

ları ve uydurmakta olduklarıdır. 

AÇIKLAMA 

28. Bu cevabın kim tarafından verildiği açık değildir. Sözün geli¬ 
şinden bazı fiili şartların böyle bir cevabı oluşturduğu anlaşılmakta¬ 
dır. Çünkü bu bulutların tarlalarına su getireceğini sanıyorlardı. As¬ 
lında bu bir tufandı. Ve onlan mahvetmek için geliyordu. 

29. Ad kavminin hikayesinin detayı için bkz. El-Araf an: 56, Hud 
an: 54-65, El-Müminun an: 34-37, Eş-Şuara an: 88-94, El-Ankebut an: 
65, Fussilet an: 20-21. 

30. Yani, mal-mülk, güç ve iktidar bakımından hiçbir zaman mu¬ 
kayese yapamazsınız. Sizin iktidannız sadece Mekke şehriyle sınır¬ 
lıyken, onlar çok geniş bir ülkenin iktidannı ellerinde tutuyorlar¬ 
dı. 

31. Bu kısa cümlede önemli bir gerçek açıklanmaktadır. İnsana, 
hakikati kavrayabilmek için doğru anlayış yeteneğini ancak Allah'ın 
ayetleri vermektedir. İşte bu yetenek insanda hasıl olduktan sonra 
insanın gözü gerçeği görür, kulakları doğru işitir, kalbi ve zihni doğ¬ 
ru düşünüp doğru karar verir. Ama eğer o insan Allah'ın ayetlerini 
inkar ederse, o zaman gözleri olmasına rağmen doğruyu göremez, 
kulakları olmasına rağmen doğruyu ve nasihatlan duyamaz, Al¬ 
lah'ın verdiği kalp ve zihin nimetine sahip olmasına rağmen onlarla 
yanlış düşünür ve yanlış sonuçlara varır, bu sayede onun bütün bu 
yetenekleri kendini mahvetmek için kullanılır. 

32. En başta, Allah'ın Mukarreb kullarıdırlar, onlann vesilesiyle 
Allah'a yaklaşırız düşüncesiyle bu zatlara iltifat etmişler ama daha 
sonra yavaş yavaş bu zatları ma'budlar edinerek, onlan medet için 
çağırmaya ve onlara yalvarmaya başlamışlardır. Bunlann tasarruf 
sahibi olduklannı ve feryadlannı dinleyerek onlann sorunlannı gi¬ 
derebileceklerini zannediyorlardı. İşte bu sapıklıktan onlan kurta¬ 
rabilmek için Allah (c.c), peygamberleri vasıtasıyla kendi ayetlerini 
göndererek onlan doğru yola getirmeye çalışmışür. Ama onlar, "Bi¬ 
zim, Allah yerine bunlann eteklerine yapışmamız lazım" diyerek bu 
sahte ilahlara ibadet etme hususunda ısrar ettiler. Şimdi, bu müşrik 
topluluklara bu gibi sapıklıkları yüzünden azap geldiği zaman o 
edindikleri tanrılar neredeydiler, niye onları kurtarmadılar, gö¬ 
rün. 
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b^j>İ' ^Jt^US==^y>^© ÜJL^ 

©&-üt#ı 

29 Hani cinlerden birkaçını, Kur'an dinlemek üzere ^sana yöneltmiş¬ 
tik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman, dediler ki: "Kulak verin/' 
sonra (dinleme işi) bitirilince de kendi kavimlerine (birer) uyancı-kor- 

kutucular olarak döndüler. 
30 Dediler ki: "Ey Kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indiri- 
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len, kendinden öncekileri de doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve 

dosdoğru olan yola yöneltip-iletmektedir."34 

31 "Ey Kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin; 

günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acıklı bir azabtan koru¬ 

sun."35 
32 "Kim Allah’a davet edene icabet etmezse,36 artık o, yeryüzünde 

(Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun O’ndan başka) velileri de yoktur, 

îşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler." 
33 Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları yarat¬ 

maktan yorulmayan (Allah), ölüler de diriltmeye güç yetirir. Hayır; ger¬ 

çekten O, her şeye güç yetirendir. 

34 Küfredenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Bu ger¬ 

çek değil miymiş?" Onlar: "Rabbimize and olsun, evet (öyledir)" derler. 

(Allah da:) "Öyleyse küfretmekte olduklarınızdan dolayı azabı tadın" 

dedi. 
35 Artık sen sabret; peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettikleri 

gibi, onlar için de acele etme.37 Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı) gör¬ 

dükleri gün, sanki kendileri gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış¬ 

lar. (Bu,) Bir tebliğdir. Artık fasık olan bir kavimden başkası yıkıma uğ¬ 

ratılır mı? 

AÇIKLAMA 

33. Bu ayetin tefsirinde, Hz. Abdullah bin Me'sud, Zübeyr, Abdul¬ 

lah bin Abbas, Haşan Basıl, Said bin Cübeyr, Zer bin Ubeyş, Müca- 
hid, Ikrime ve diğer büyüklerden rivayet olunur ki, hepsi bu ayette 
zikrolunan cinlerin ilk gelişinin Batn-ı Nahle'de vuku bulduğu husu¬ 

sunda müttefiktirler. Ibn Ishak, Ebu Nuaym El-Isfahani ve 
Vakîdî'nin beyanına göre bu hadise, Allah Rasulü Taiften üzgün ola¬ 
rak Mekke'ye dönerken yolda Nahle denilen yerde konakladığında, 

orada kıldığı yatsı veya sabah ya da teheccüd namazı sırasında öl¬ 

müştür. 
Cinlerden bir grup bu sırada oradan geçmekteydiler ve Allah Ra- 

sulü'nün Kur an okuyuşunu duyduklarında dinlemek için durdu¬ 
lar. Bütün rivayetler ittifakla cinlerin, orada Allah Rasulü ne kendi¬ 
lerini belli ettirmediklerini ve Rasulüllah'ın da onlan farketmediğini 
söylemektedirler. Fakat bilahare Allah Teala vahiy vasıtasıyla onla¬ 
rın Kur an dinlediklerinin haberini vermiştir. Bu hadisenin geçtiği 
yer. Ez-Zeyma veya Es-Sebil-ul-Kebir denilen yerlerden birisidir. Bu 
yerlerin ikisi de Vadi-n-Nahle'de bulunmaktadır. Su ve yeşillik var¬ 

dır. Taiften gelmekte olan bir kimse eğer yolda mola verirse ancak 
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bu iki yerden birisinde konaklar. Bkz. Aşağıdaki harita: 

Nahle Vadisinde ez-Zeyme ve esSeylu’l Kebir'i gösteren harita 

34. Buradan da anlaşılıyor ki. bu cinler daha önce Hz. Musa'ya ve 
diğer semavi kitaplara inanıyorlardı. Kur an ı işittikten sonra bunun 
da daha önceki peygamberlerin tebliğ ettiği aynı kelam olduğunu an¬ 
ladılar. Bu yüzden bu kitaba ve onu getiren Rasulüllah'a hemen 
iman ettiler. 

35. Muteber rivayetlerden anlaşılmaktadır ki, bu hadiseden sonra 
cinler, peşpeşe heyetler halinde Allah Rasulü'nün huzuruna gelme¬ 
ye ve onunla yüzyüze sohbet etmeye başladılar. Hadis kitaplarında 
bu konudaki rivayetleri topluca mütala edecek olursak hicretten ön¬ 

ce Mekke'de Allah Rasulü'nün huzuruna en azından altı heyetin gel¬ 
diği anlaşılır. 

Bir heyet hakkında Abdullah İbn-i Mes'ud diyor ki: "Mekke’de bir 
gün Allah Rasulü bütün bir gece yok oldu. Biz de acaba ona birisi mi 
saldırdı diye merak ediyorduk. Saban olunca Hira dağındaki mağa¬ 

radan geldiğini gördük. Sorduğumuzda "Bir cin çağırmıştı, onunla 
giderek bir cin taifesine Kur an okudum" dedi (Müslim. Müsned-i 
Ahmed, Tirmizi ve Ebu Davud.) 

Yine Abdullah Ibn Mes'ud'dan başka bir rivayette "Allah Rasulü 
bir gün Mekke'de ashab-ı kirama "Bu gece cinlerle konuşma yapaca- 
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ğım, içinizden bana refakat edecek var mı?" diye sordu. Ben de he¬ 
men "Evet, ben vanm" dedim. Mekke'nin kuzeyinde bir yere vardık. 

Allah Rasulü bir çizgi çizerek bana bu çizgiden daha ileriye geçme¬ 

memi söyledi. Sonra kendisi daha ileri giderek orada Kur an okuma¬ 
ya başladı. Gördüm ki pek çok kişi Allah Rasulünün etrafında top¬ 
lanmış ve benimle Allah Rasulü nün arasını doldurmuşlar." (İbn Ce- 

rir, Beyhaki, Delail-ün-Nübüvve; Ebu Nuaym el-Isfahani) 
Daha sonra başka bir gece yine Abdullah İbn-i Mesud, Allah Ra¬ 

sulü Mekke'de Hccun denilen yerde cinlerin bir meselesini halledı- 
yorken onun yanındaydı. Yıllar sonra İbn-i Mesud (r.a) Küfe de top¬ 
rağı işleyen bazı insanlar gördüğünde "Hecun mevkiinde gördüğüm 

cinler işte bunlara benziyordu." demişti. (İbn Cerir.) 
36. Bu cümle, cinlerin sözlerinin bir kısmı olabilir. Ya da bu söz 

cinlerin sözlerine eklenmiş Allah'ın sözüdür. Siyak ve sibaktan ikin¬ 
ci görüşün daha tercihe şayan olduğu anlaşılmaktadır. 

37. Yani, nasıl senden önceki peygamberler kavimlerinin eziyet, 
muhalefet ve kötü davranışlarına karşı senelerce yılmadan mücade¬ 
le vermişlerse, sen de öyle çalışmaya devam et. Bunların hemen 

iman edeceğini, eğer iman etmezlerse Allah ın onlara hemen azab in¬ 

direceğini hiç düşünme. 

AHKAF SURESİNİN SONU 
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47 
• 

MUHAMMED SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adım, ikinci ayetinde geçen Hz. Peygamber in adından 

almaktadır. Bu adm yanında surenin meşhur olmuş ikinci bir adı da 
"Kıtardir. Bu isim de surenin kıtalden (savaş) söz eden yirminci aye¬ 

tinden alınmıştır. 
Nüzul Zamanı: İhtiva ettiği konular, bu surenin Hicret'ten sonra 

Medine'de savaşa izin verildiği, fakat henüz fiili olarak savaşa giril¬ 
mediği bir zamanda nazil olduğunu gösteriyor. Bu, surenin sekizinci 
açıklama notunda deliller gösterilerek ayrıntılı biçimde açıklana¬ 

caktır. 
Tarihsel Arka-Plan: Bu surenin nazil olduğu zamanda Arabistan 

genelinde, özellikle de Mekke'de müslümanlar işkence ve zulmün 

hedefi kılınmışlar ve onlar için hayat çekilmez bir duruma getirilmiş¬ 
ti. Bu nedenle müslümanlar dört bir taraftan "Daru'l-Eman" (Gü¬ 

venlik Yurdu) olan Medine'ye gelerek toplanıyorlardı. Ama Kureyş 
müşrikleri onları burada da rahat bırakmayacaklardı. Kafirler kü¬ 
çük bir şehir olan Medine'yi her yandan kuşatma altına almışlar, 

müslümanları yok etmek için fırsat kolluyorlardı. 
Müslümanlar için yalnızca iki seçenek vardı: Ya Hak dine davet ve 

onu tebliğ bir yana, ona bağlı kalmaktan bile vazgeçere1: cahiliye fi¬ 
yatını seçecekler veya bir ölüm-kalım savaşına girişecek' erdi. Bu, 
aynı zamanda Arabistan'da cahiliye düzeninin devamı veya İslam'ın 

hakim kılınması yolunda alınmış kesin bir karar anlamı taşıyordu. 
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Bu durum karşısında Allah, mü minlerin seçebileceği tek yol olan 
gayret ve kararlılık yolunu göstererek müslümanlara bu yolu seç¬ 
melerini emretti. Daha önce, Hacc Suresi nin 39. ayetinde savaş izni 
verilmiş, sonra Bakara Suresi nin 190. ayetinde savaş emredilmişti. 
O zaman her insan, bu durumda savaşın ne anlama geldiğini gayet 
iyi biliyordu. Medine'de küçük bir topluluk olan mü minler, hepsi 

savaşabilecek güçte bin kişiden oluşan bir kuvvet ortaya çıkaracak 
bir durumda bile değildi. İşte bu durumdaki insanlara cahiliye düze¬ 
nine bağlı bütün Araplar’a karşı yalın kılıç kıyam edilmesi emredili¬ 
yordu. Evsiz barksız yüzlerce muhacirin henüz tam olarak yerleşe- 
mediği, dört bir yandan kuşatan cahiliye Araplar'mm ekonomik boy¬ 
kotlarıyla beli kırılmış bir şehirden savaş için gereken malzeme nasıl 

temin edilebilirdi? 
Konu: Genel durumu böyle olan bir dönemde nazil olan sure, 

mü minleri savaşa hazırlatmakta ve onlara savaş konusundaki ilk 

emirleri vermektir. Bu nedenle adına "Kıtal" (Savaş) Suresi de denil¬ 
mektedir. Surede sırasıyla aşağıdaki konular işlenmiştir: 

Surenin baş taraflarında şu anda, taraflar arasında bir karşılaş¬ 

ma olduğu belirtilmektedir. Taraflardan biri Hakk a inanmayı red¬ 
detmekte ve Allah'ın Hak Dini nin yayılmasını engellemektedir. Di¬ 
ğer taraf ise, Allah kulu Hz. Muhammed e (s. a) indirilen Hak Dini ka¬ 
bul etmekte ve onun yayılmasına çalışmaktadır. Allah ın kesin kara¬ 

rı şöyle tecelli etmiştir: Birinci tarafın bütün gayret ve didinmeleri 
boşa çıkmış, ikinci tarafın durumu da düzelmiştir. 

Bundan sonra müslümanlara savaşın öncelikli yollan gösteril¬ 
miş, Allah'ın yardım ve kesin desteğinin kendilerinden yana olacağı 
anlatılmıştır. Allah yolunda fedakarlıklar yaptıklan takdirde kendi¬ 
lerine en iyi -Mükafatlar verileceği vaat edilmiş, Hak yolundaki çaba- 
lannın bcşa gitmeyeceği hususunda gönülleri tatmin edilmiş, hatta 
sadece ahirette değil, dünyada da bu gayretlerinin en güzel meyve li¬ 

rini toplayacaktan bildirilmiştir. 
Daha sonra, kafirlerin Allah'ın desteğinden mahrum oldu klan, 

tedbirlerinin mü minler karşısında hiçbir değer taşımayacağı, dün¬ 

yada olduğu gibi ahirette de çok kötü bir sonuca ulaşacaktan anla¬ 
tılmıştır. Kafirler Allah'ın Peygamberi ni Mekke'den çıkarmakla bü¬ 
yük bir başan elde etmiş olduklannı zannetmişlerdi. Oysa onlar bu 
hareketleriyle kendi kendilerinin mahvolmalarını hazırlamışlar, 
kendi felaketlerini kendileri davet etmişlerdi. 

Bundan sonra da hitap münafıklara yöneltilmektedir. Çünkü on¬ 
lar, savaş emri gelmeden önce kendilerini seviyeli müslümanlar ola¬ 
rak gösteriyorlardı. Fakat savaş emri geldikten sonra neye uğradık- 
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lannı şaşırdılar, rahat ve emniyetlerini korumak için kafirlerle gizli 
ce görüşmelere başladılar. Bu nedenle onlara açık bir şekilde , Allah 
ve dini konusunda münafıklık yapanların hiçbir amellerinin kabul 

edilmeyeceği haber verilmiştir. Buradaki ana sorun iman iddiasında 
bulunanların sınanmasıdır. Kişi Hakk ın mı yanındadır, batılın mı 
yanındadır? İlgisi, İslam ve müslümanlarla mıdır, küfür ve kafirlerle 
midir? Kendi kişisel çıkarlarını mı üstün tutmaktadır, yoksa iman 
ettiğini iddia ettiği Hak yolunun gerektirdiklerini mi üstün tutmak¬ 
tadır? Bu sınamada fire veren kişi mü min değildir. O halde onun na¬ 
mazı, orucu, zekatı Allah katında nasıl kabul görebilir? 

Aynca müslümanlara, malzeme bakımından yetersizliklerine, sa¬ 
yılarının az oluşuna, düşmanlarının çokluğuna ve malzemelerinin 
bolluğuna bakarak yılmamaları anlatılmış, onlara barış teklifleri gö¬ 
türerek zayıflık göstermemeleri istenmiştir. Çünkü böyle bir durum¬ 
da kafirler İslam ve müslümanlara karşı daha fazla cesaret kazanır 
ve azgınlıkları daha bir artar. Müslümanlar Allah a güvenerek bu 
küfür dağına karşı koymalıdırlar. Müslümanlar mutlaka üstün ge¬ 
lecek ve bu küfür dağı onlara çarparak parça parça olacaktır. Çünkü 
Allah müslümanlarla beraberdir. 

Surenin son bölümünde ise müslümanlardan mallannı Allah yo¬ 
lunda harcamaları istenmektedir. Oysa o dönemde müslümanlann 

mali durumları çok kötü idi. Ancak konu müslümanlann varlığı- 
yokluğu sorunu idi. Sorunun önemi, müslümanlann kendilerini ve 
dinlerini küfrün tasalludundan korumalan ve Allah ın dininin üs¬ 
tün gelmesi yolunda can ve mallanyla çalışmalannı gerektiriyordu. 

Bu gereklilikleri yerine getirmek konusunda cimrilik gösterenlerin 
Allah a en küçük bir zarar veremeyecekleri, ama kendilerini yok o- 
ma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaklan anlatılmaktadır. Allah 

insanlara muhtaç değildir. Dini uğruna fedekarlıklardan kaçınan 
topluluğu saf dışı ederek onun yerine başka bir topluluğu getirir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Onlar ki küfrettiler *ve Allah’ın yolundan alıkoydular,2 (işte Allah 

da) onların amellerini giderip-boşa çıkarmıştır.3 

2 İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed’e indirilen 

4(Kur’an)a _ki o Rablerinden olan bir haktır _ iman edenlerin (Allah), kö¬ 

tülüklerini örtüp -bağışlamış,5 durumlarını düzeltip-ıslah etmiştir.6 

3 İşte böyle; hiç şüphesiz, küfredenler batıl olana uymuşlar; ve hiç 

şüphesiz, iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Al¬ 

lah, insanlara kendi örneklerini böyle verip-göstermektedir.7 

AÇIKLAMA 

1. Yani. Hz. Muhammed'in (s.a) sunduğu talimata ve ilahi buyruğa 

inanmayı reddettiler. 

2. Ayetin aslında " ** j*- -■t ” buyurulmuştur. Sad kelimesi 

Arapça da lazım ve müteaddi (geçişli ve geçişsiz) olarak iki şekilde 

kullanılmaktadır. Bu bakımdan ayetin bu parçası Bizzat kendileri 

Allah yoluna gelmekten kaçındıkları" anlamına gelebileceği gibi. 

"Onlar diğerlerini Allah yoluna gelmekten menetti" anlamına da ge¬ 

lebilir. 
Başkalarını Allah yolundan menetmenin, alıkoymanın çeşitli şe- 
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killeri vardır. Bunun bir türü, başka birisini iman etmekten zorla 

menetmek: diğer bir türü de. iman edenlere aşın derecede işkence ve 

zulüm yaparak mü minlerin imanlı olarak yaşamalarının ve başka¬ 

larını imana davet etmelerinin zorlaştınlmasıdır. Üçüncü bir türü 

de, dine ve dindarlara karşı çeşitli yollarla insanlara güvensizlik 

duygusu aşılayarak ve gönüllere şüphe tohumlan ekerek onlan so¬ 

ğutmaktır. Bunlann yanısıra. kafirlerin kendi çocuklannı küfür 

üzere yetiştirmeleri de Allah'ın dininden menetmenin bir şeklidir. 
Böylece. onlann gelecek nesillerinin atalarının dinini terkederek İs¬ 

lam'ı kabul etmeleri imkansız hale gelir. Bu bakımdan her kafir, her 

sistem, Allah yolu için büyük bir engeldir. Çünkü eğitim ve öğretimi, 

sosyal düzeni, gelenek ve görenekleri, inançlanna olan aşın bağlılık- 

lan gerçek dinin yayılmasını tamamen engeller. 

3. " **-*' " Onlann amellerini geçersiz kıldı. Yoldan çıkmış kıl¬ 

dı, değersiz kıldı. Bu sözün çok geniş bir anlatım gücü vardır. Bun¬ 

dan çıkan anlamU rdan birisi şudur: Allah onlann başanlannı orta¬ 

dan kaldırdığı için onlann gayret ve çabalan doğru yolda olamaz. 

Öyle olunca, ne yaparlarsa yapsınlar, yanlış yollardan yanlış amaç¬ 

lara gideceklerdir. Bütün çabalarını hidayet yolu yerine dalalet yo¬ 

lunda harcarlar. 

İkinci olarak, şu anlamı da dile getirir: Kendilerinin iyi işlerden 

kabul ederek vaptıklan da boşa çıkarılır. Sözgelimi Kabe'nin bakımı, 

hac yapanlara hizmet edilmesi, misafirlere yemek yedirilmesi, akra¬ 

balarla sürekli münasebet halinde bulunulması ve bunlara benzer. 

Araplar arasında hayır hizmetleri ve ahlaki değerler olarak kabul 

edilen şeylerden yapuklannı da Allah onlar için geçersiz kılmıştır. 

Yaptıkları bu işlerden dolayı onlara hiç bir mükafaat ve sevap veril¬ 

meyecektir. Mademki onlar Allah'ın birliğini kabul etmekten kaçın¬ 

mışlar. başkalarını da hak yola girmekten alıkoymuşlardır: öyleyse, 

onlann hiçbir ameli Allah tarafından kabul edilmeyecektir. 

Üçüncü olarak da şöyle bir anlamı ifade eder: Hak dini engelleyip 

kendi kafirce inamşlanm insanlar arasında sürdürebilmek için Hz. 

Muhammed e (s.a) karşı gösterdikleri bütün direniş ve çabalan boşa 

gitmiştir. Bu çabalarının hiçbir yaran olmayacaktır: bütün tedbirle¬ 

ri hedefsiz bir ok gibi boşa çıkacak, amaçlarına asla ulaşamayacak¬ 

lardır. 

4. Her ne kadar iman edip" denildikten sonra. "Muhammed'e in¬ 

dirilme iman edenler" demeye ihtiyaç yoksa da -çünkü iman. Hz. 
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Muhammed'e (s.a) ve ona nazil olan talimata, öğretiye inanmayı da 

içine alır-, bunun ayrıca ve özellikle zikredilmesi, şuna dikkat çek¬ 

mek içindir: Hz. Muhammed (s.a) peygamber olarak görevlendiril¬ 

dikten sonra, herhangi bir kimsenin Hz. Muhammed'e (s.a) ve onun 

getirdiği dinin emir ve yasaklarına inanmadan, Allah a, ahirete, geç- 

miş peygamberlere ve kitaplara inanması hiçbir anlam ifade etmez. 

Bu açıklama şunun için gerekliydi: Hicret ten sonra, Medine'de ima¬ 

nın diğer bölümlerine inanan insanlar vardı. Fakat onlar Hz. Mu¬ 
hammed in (s.a) peygamberliğine inanmıyorlardı. 

5. Bunun iki anlamı vardır: Biri, "Allah, onların cahiliye dönemin¬ 

de işledikleri günahların tamamını onlann sorumluluklarından dü¬ 

şürmüştür. Artık bu günahlardan dolayı onlar hesaba çekilmeye¬ 

ceklerdir.” 

Diğeri ise, "Onlar inanç, düşünce, ahlak ve davranışlan bakımın¬ 

dan birtakım bozukluklara saplanmışlardı; Allah onlan bu saplantı¬ 

larından kurtarmış, düşüncelerini değiştirmiş, inanç ve tasavvurla¬ 

rını düzeltmiş, alışkanlık ve ahlaklarını iyiye yöneltmiş, hayat tarz¬ 

larını tümden değiştirmiştir. Onlann kafalanndaki cahiliyet anla- 

yışlan yerine imanı, çirkin hareketler yerine ise, güzel ve doğru 

amelleri yerleştirmiştir." 

6. Bunun da iki anlamı vardır: Birincisi şudur: "Allah, önceki du¬ 

rumlarım değiştirerek onlan doğru yola şevketmiş ve hayatlarına ye¬ 

ni bir biçim vermiştir." 

İkincisi, "Allah, onlan daha önce içinde bulunduklan güçsüzlük, 

zayıflık ve ezilmişlik halinden kurtararak onlan öyle bir hale getir¬ 

miştir ki, onlar zulme uğrama yertne zalimlere karşı koyma, mah¬ 

kum olarak yaşama yerine kendi hayat düzenlerini serbestçe kendi¬ 

leri düzenleme, mağlup olarak yaşama yerine galip olarak yaşama 

mevkiine çıkarılmışlardır." 

7. Metni motomot tercüme edersek, şöyle dememiz gerekir. "Böy- 

lece Allah insanlar için misallerini veriyor." Fakat bu tercüme, anla¬ 

tılmak isteneni tem olarak veremiyor. Asıl anlatılmak istenen şudur 

Allah bu şekilde iki tarafın da durumlannı gayet açık olarak ortaya 

koyuyor. Bir grup batıl ve hata üzerinde durmaya devam etmekte ıs¬ 

rarlıdır; bu yüzden Allah onlann bütün amellerini geçersiz kılmıştır. 

Diğer grup ise, doğru ve hak yolda yürümeyi tercih etmiştir. Bu ne¬ 

denle de Allah bu grubu kötülüklerden temizleyerek durumlarını ve 

hayat tarzlannı düzeltmiştir. 
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. 4 Öyleyse, küfredenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman, hemen bo¬ 

yunlarım vurun; sonunda onlan iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca 

da artık (esirler için) bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak 

(onlan bırakın) ya d» bir fidye (karşılığı salıverin). Öyle ki savaş ağırlık- 

lannı bıraksın (sona ersin).8 İşte böyle; eğer Allah dilemiş olsaydı, elbet¬ 

te onlardan intikam alırdı. Ancak (savaş,) sizleri birbirinizle denemesi 

içindir.9 Allah yolunda öldürülenler ise; (Allah,) kesin olarak onlann 

amellerini giderip-boşa çıkarmaz.10 
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AÇIKLAMA 

8. Bu ayet, anlamından ve anlatımının ahenginden anlaşıldığı 

üzere, savaşma emri geldikten sonra, fakat fiilen savaşa girilmeden 
önce nazil olmuştur. ' Kafirlerle karşılaştığınız zaman” ifadesi, he¬ 
nüz karşılaşmanın olmadığına, bu karşılaşma olmadan önce böyle 

bir karşılaşma anında nasıl hareket edileceğine işaret etmektedir. 
Surenin 20. ayetinden anlaşılıyor ki, bu sure, Hac Suresinin 39. 

ve Ra kara Snresi'nin 190. ayeilerinin gelmesi üzerine. Medine'deki 
münafıkların ve imanı zayıf olan kimselerin ölüm baygınlığı geçir¬ 
dikleri sırada nazil olmuştur. Aynca, Enfal Suresi nin 67, 68 ve 69. 
ayetleri de bu ayetin Bedir Savaşı ndan önce nazil olduğunu ispat et¬ 

mektedir. 
O ayeüerde şöyle buyurulmuştur: "Hiç bir peygambere, yeryüzün¬ 

de düşmanlarını tamamen hezimete uğratıp kökünü kurutmadan esir al¬ 

mak yakışmaz. Siz dünya menfaatini taleb ediyorsunuz. Halbuki ahireti 

(oradaki huzur) vermek ister. Allah en üstün ve hikmet sahibi olandır. 

Eğer Allah'ın önceki yazısı (takdiri) olmasaydı, aldığınız fidyeden dola¬ 

yı şüphesiz büyük bir azaba uğrardınız. Artık (savaşta) elde ettiklerinizi 

yiyiniz, çünkü onlar (size) helal ve temiz kılınmıştır." 

Bu ayete ve özellikle çizdiği sınıra dikkaÜe bakarsak, ayetin ifade¬ 
sinde yer alan tenkidin Bedir Savaşında müşriklerin tam olarak he¬ 
zimete uğraülmasmdan önce, müslümanlann düşman askerlerini 
esir almaya başlamaları üzerine yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır. 
Halbuki savaştan önce inen Muhammed Suresi nde gösterilen yol, 
"Onlan tamamen hezimete uğrattıktan sonra esirlerini sıkıca bağla¬ 
yın” ifadesi ile açıklanmıştı. Hatta Muhammed Suresi nde, müslü¬ 
manlann esirlerden fidye almalanna da izin verilmişti. Bu yüzden 
Allah, Bedir Savaşı nda alman esirlerden elde edilen ganimet malla¬ 
nın helal kılmış ve fidye almalarından dolayı müslümanlara bir ceza 
vermemişti: "Eğer Allah'ın önceki yazısı olmasaydı..." buyruğu, bu 

olaydan önce Kuran'da fidye almaya izin veren emrin geldiğini açık¬ 
ça göstermektedir. 

Kur an da, Muhammed Suresi nin bu ayetinin dışında yukardaki 
emri içine alan başka bir ayet olmadığına göre, bu ayetin Enfal Su¬ 
resinin yukanda zikredilen ayetinden daha önce nazil olduğunu ka¬ 

bul etmemiz gerekecektir. Daha geniş bilgi için bkz. Enfal Suresi, 
an: 49. 

Bu ayet, savaş kurallarından bahseden ilk ayettir. Bu ayetten çı¬ 
kan hükümleri, Peygamberimiz (s.a) ve ashabının bu ayete uygun 

olarak yaptıkları uygulamaları ve müctehidlerin bu ayet ile sünnete 
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dayanarak yaptıkları ictihadlan şöyle özetleyebiliriz: 
1. Savaşta İslam ordusunun asıl hedefi, düşmanı yıpratarak sa¬ 

vaş gücünü kırmak ve savaşa son vermektir. Bu hedeften saparak 
düşman askerlerini yakalamaya uğraşmamak gerekir. Esir almaya, 
düşmanın kökü kazınıp savaş alanında mücadele eden hiçbir asker 
kalmayınca başlanmalıdır. 

Araplara daha başlangıçta böyle bir emrin verilmesi, fidye elde et¬ 
mek veya köle temin etmek hırsına kapılarak savaşın asıl hedefini 
unutmamaları içindir. 

2. Savaşta esir almanlar hakkında: Müslümanlar, savaş esirleri¬ 
ne iyilik yapıp onlan serbest bırakma veya fidye alma hususunda 
serbest bırakılmışlardır. Bundan, savaş esirlerinin öldürülmeyeceği 

genel hükmü çıkmaktadır. 
Hz. Abdullah ibn Ömer, Haşan Basıl, Atâ ve Hammad bin ebi Sü¬ 

leyman bu hükmü genel anlamda kabul etmektedirler. Bu görüş, ye¬ 
rine göre en doğru olanıdır. Onlar, kişinin ancak savaş durumunda 
öldürülmesinin caiz olabileceğini, savaş bittikten sonra, elimize esir 
düşenleri öldürmenin caiz olmadığını savunurlar. 

İbn Cerir ve Ebubekir el-Cessas‘ın anlattıklarına göre, Haccac bin 
Yusuf, savaş esirlerinden birini Abdullah bin Ömer'e göndererek 
onu öldürmesini emreder. O da bu ayeti okuyarak, "Esir edilmiş biri¬ 
nin öldürülmesine, bu ayete göre izin yoktur," diye esiri öldürmeyi 
reddeder. 

İmam Muhammed, el-Siyer el-Kebir adlı eserinde, Abdullah bin 
Amir in Hz. Abdullah ibn Ömer'e öldürmesi için bir savaş esiri gön¬ 
derdiğini, onun da bu ayetin hükmüne uyarak verilen emri yerine 
getirmediğini nakletmektedir. 

3. Herşeye rağmen, bu ayette esirleri öldürme açık bir şekilde ya¬ 
saklanmamıştır. Bundan yola çıkarak Hz. Peygamber (s.a) Allah'ın 
emrinin özünü şu şekilde anlamış ve uygulamıştır: İslam devlet baş¬ 
kanı, bazı savaş esirlerinin öldürülmesini geıekli buluyorsa ve bu¬ 
nun için özel durumlar ve mecburiyetler hissediyorsa öldürebilir. 
Fakat bu genel bir kural değil, tersine genel kural içinde özel bir du¬ 
rumdur. Buna da mecbur kalındığı takdirde başvurulabilir. 

Nitekim, Hz. Peygamber (s.a). Bedir Savaşı nda esir alman yetmiş 
kişi içinden sadece Ukbe bin ebi Muayt ve Nadr ibn el-Haris'i öldürt¬ 

tü. Uhud Savaşı esirlerinden yalnız şair Ebu Azze'nin öldürülmesini 
emretti. Kurayza Oğullan, kendi haklannda Sa'd ibn Muaz'ın karar 
vermesini istemişlerdi. İbn Muaz'ın erkeklerin öldürülmesi şeklin¬ 
deki karan üzerine Hz. Peygamber (s.a) onlann öldürülmesini em¬ 
retti. 
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Hayoer Savaşı nda alınan esirlerden sadece Kinane Ibn Ebi el- 
îlukayk öldürüldü. Çünkü bu adam anlaşmayı bozmuş, verilen sö¬ 

zü tutmamıştı. 
Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber (s.a) bütün Mekke hal¬ 

kından, yalnız bir-kaç kişinin nerede yakalanırlarsa derhal öldürül¬ 
meleri emrini verdi. 

Bu istisnaların dışında Hz. Peygamber in (s.a) genel tavn, savaş 
esirlerinin hiçbir zaman öldürülmemesi doğrultusunda idi. Raşid 
halifelerin tutumu da böyle oldu. Onların zamanında da savaş esir¬ 

lerinin öldürülmesine ait örnekler çok nadirdir. Bu nadir örnekler de 
özel sebeblere ve mecburiyetlere dayanır. Hz. Ömer ibn Abdülaziz 
de, bütün halifeliği süresince sadece bir savaş esirini öldürtmüştür. 

Öldürülen bu esir, müslümanlara yaptığı aşırı zulümle meşhur¬ 

du. 
İslam bilginleri, bu uygulamalara dayanarak, İslam devlet başka¬ 

nınım gerekil gördüğü ve mecbur kaldığı takdirde, savaş esirlerinin 
öldürülmesini emredebileceği görüşüne varmışlardır. Fakat bu ka¬ 
rar, devlet başkanımn (İmam ın) verebileceği bir karardır. Her asker 
istediği esiri öldüremez. Ama esirin kaçmaya kalkışması durumu 
veya bir sabotaj yapma tehlikesi varsa, daha önce de bu tip girişim¬ 
lerde bulunmuşsa, müslüman askerler de onu öldürme yetkisine 

sahiptir. 
İslam müctehidleri, bu konuda üç açıklama daha getirmişler¬ 

dir: 
a) Esir İslam'ı kabul etmişse, onu öldürmek caiz değildir. 
b) Esir, tslam hükümetini yıkma ve diğer esirleri ayaklandırma 

çabasında olmadığı müddetçe öldürülemez. Esirlerin bölüşülerek 
veya satılarak herhangi bir şahsın mülkiyetine geçmesi halinde de 

öldürülmeleri yasaklanmıştır. 
c) Esirin öldürülmesi gerekirse, bu, normal ve kısa yoldan halle¬ 

dilmelidir. İşkence yapılarak, acılar içinde kıvrandınlarak öldürül- 

memelidir. 
4. Savaş esirleri hakkında konulan genel hükümler şunlardır: Ya 

onlara iyilik yapılıp serbest bırakılır veya fidye uygulanır. 
İyilik yapma kavramı dört şeyi içerir: 
a) Esaret müddetince esire iyi davranılması, * 
b) öldürme veya müebbed hapse mahkum etme yerine onu köle 

yaparak müslümanlann hizmetine verme, 
c) Cizye alarak (senelik devlet vergisi koyarak) İslam devletinin va¬ 

tandaşı (zımmi) yapılması, 
d) Bir karşılık alınmadan serbest bırakılması. 
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Fidye uygulamasının da üç biçimi vardır: 
a) Maddi karşılık alınarak esirin serbest bırakılması, 
b) Birtakım özel hizmetler yaptırdıktan sonra serbest bırakılma¬ 

sı, 
c) Düşman eline esir düşmüş müslümanlarla takas edilmesi. 
Hz. Peygamber ve ashabı, çeşitli zamanlarda ve yerine göre bütün 

bu uygulamaları yapmışlardır. Allah'ın Şeriat ı, İslam devleti yöneti¬ 
cilerini tek bir madde ile bağlı kılmamış tır. Tersine, devlet başkam ve 
yöneticiler, en uygun gördükleri yolu uygulamakta serbest bırakıl¬ 
mışlardır. 

5. Hz. Peygamber (s.a) ve ashabının uygulamalarından anlaşıl¬ 
maktadır ki savaş esiri, devletin iradesi ve esareti altında kaldığı 

müddetçe barınması, beslenmesi, hasta veya yaralı ise tedavi edil¬ 
mesi devletin sorumluluğundadır. Esirleri aç ve çıplak bırakmak ve¬ 
ya onlara işkence yapmak İslam hukukunun asla müsamaha göste¬ 
rebileceği bir tutum ve davranış olamaz. Aksine, onlara ilgi göstere¬ 
rek iyi muamele yapılmasını teşvik edici emirler vardır. 

Bunun örneklerini Hz. Peygamber in (s.a) uygulamalarında bula¬ 
biliriz: Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber (s.a) esirleri ashabına bölüş¬ 
türdü ve "Bu esirlere iyi muamele ediniz" diye emretti. O sırada esir¬ 
ler arasında bulunan Ebu Aziz şöyle anlatıyor: "Beni teslim ettikleri 

Ensann evinde ev halkı sabah akşam sadece hurma ile yetinirken 
bana yemek ikram ediyorlardı." 

Diğer bir esir olan Süheyl bin Amr hakkında Hz. Peygamber e (s.a) 
"Ateşli bir hatiptir ve sizin aleyhinizde konuşmalar yapıyor, bu ada¬ 
mın dişlerini kırdırınız" denildi. Buna cevap olarak Hz. Peygamber 
(s.a), "Ben onun dişini kırdınrsam, Allah da benim dişimi kırdırır; 
halbuki ben peygamberim." buyurdu. (Siret-i İbn Hişam). 

Yine, İbn Hişamın, Siret’inde naklettiğine göre, Yemame hüküm¬ 
darı Sumame İbn Usal esir alınarak Medine’ye getirilmiş, Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) emriyle kendisine devamlı kaliteli yemekler ve süt ik¬ 
ram edilmiştir. 

Bu tutum, ashab döneminde de devam etmiştir. O dönemde, sa¬ 

vaş esirlerine kötü muamele edildiğini gösteren hiçbir olaya rastlan¬ 
mamıştır. 

6. İslam, esirlerin devamlı esarette tutulmatannı ve devletin on¬ 

lardan, zorla yaptınlan hizmetler şeklinde faydalanmasına asla izin 
vermemiştir. Kendileriyle veya temsil ettikleri ulusun yöneticileri ile 
savaş esirlerinin takas edilmesi yahut fidye karşılığı serbest bırakıl¬ 
maları gibi bir anlaşmaya varılmamışsa, bunların köle yapılarak 
müslümanlara dağıtılmaları Ve sahiplerine de bunlara çok iyi dav- 
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ranmalannın emredilmesi uygun görülmüştür. 
Hz.Peygamber (s.a) devrinde bu prensiplere göre hareket edilmiş, 

ashab devrinde de bu uygulama devam etmiştir. İslam hukukçulan 
da bu uygulamanın caiz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 

Bu konuda şu da bilinmelidir ki, bir kişi esir olmadan önce İslam'ı 
kabul etmişse, derhal serbest bırakılır, ama yakalanıp esir edildik¬ 

ten sonra İslam'ı kabul etmişse veya bir müslümana savaş ganimeti 
olarak verildikten sonra müslüman olduğunu iddia etmişse, bu 
onun serbest bırakılmasını sağlayamaz. Müsned-i Ahmed, Müslim 
ve Tirmizi'de lmran bin Husayn'm anlattığına göre, Ukayl Oğulla¬ 
rından bir şahıs esir alındıktan sonra, "İslam'ı kabul ettim'' demişti. 
Hz. Peygamber (s.a) bunun üzerine şöyle buyurmuştu: "Sen bu sözü 
esir edilmeden önce söyleseydin, kesin olarak kurtulmuştun." Bu 
konuda Hz. Ömer de şöyle demiştin "Eğer bir kişi müslümanlann 
eline geçtikten sonra İslam'ı kabul ederse, öldürülmekten kurtulur: 

ama, savaş ganimeti muamelesi görmekten kurtulamaz." 
İslam hukukçulan, bunlardan yola çıkarak ittifakla, esir olduk¬ 

tan sonra İslam'ı kabul eden kişinin kölelikten kurtulamayacağını 

kabul etmişlerdir. (İmam Muhammed, el-Siyer el-Kebir). Bu görüş 
en makbul olanıdır. Çünkü, her esir edilen kişi İslam'ı kabul etmiş 
görünüp serbest bırakılırsa, hangi ahmak İslam'ı kabul etmiş gö¬ 

rünmeyerek tutuklu ve esir kalmayı tercih eder. 
7. İslam'da savaş esirlerine iyilik yapmanın üçüncü bir şekli de 

esirlerin cizye denilen vergilerle vergilendirilip zımmi vatandaş ya¬ 
pılması ve müslüman vatandaşlar gibi serbestçe, özgürlük içinde 
yaşamalarının sağlanmasıdır. İmam Muhammed, el-Siyer el-Kebir 
isimli kitabında şunları yazar: Müslüman idarecinin, esirlere cizye 

koyarak veya haraç vergisi alarak serbest bırakma yetkisi vardır." 
Bu tarz uygulamalar, genel olarak, yeni fethedilen bir bölgenin esir 
edilen halkı hakkında yapılmıştır. Hz. Peygamber (s.a) Hayber halkı¬ 

na bu 6 neğe uygun bir uygulamada bulunmuştu. Daha sonra Hz. 
Ömer .■ a) Irak ve diğer ülkeleri fethettiği zaman büyük ölçüde bu ör¬ 

neğe uymuş ve ona göre hareket etmişti. 
Ebu Ubeya'in Kitabu'l-Emval'de yazdığına göre, Irak fethedilince, 

bölge halkından bazıları Hz. Ömer'e gelerek şöyle derler: "Ey 
mu’minlerin emiri! Biz bundan Önce Iran yönetimi altında idik, bize 

çok eziyet ettiler, çok kötü muamele ettiler, çeşit çeşit eza ve cefa çek¬ 
tirdiler. Sonra Allah sizi gönderdi, biz de sizin gelişinizden memnun 
olduk. Size karşı ne savunma yaptık, ne de yapılan savaşa katıldık. 
Duyduğumuza göre bizi köleleştirmek istiyormuşsunuz. Doğru 

mu?" Hz. Ömer bunlara şu cevabı verir: Müslümanlığı kabul etme 
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veya cizye verme yollanndan birini seçiniz ve özgürlüğünüzü koru¬ 
yunuz." Onlar da cizye vermeyi seçerek serbest bırakılırlar. Bu kita¬ 
bın başka bir yerinde Ebu Ubeyd şöyle nakleder: Hz. Ömer, Hz. Ebu 
Musa el-Eşari'ye şöyle yazar: "Savaşta ele geçirilen kimselerden çift¬ 
çi ve köylü olanlarını serbest bırakınız." 

8. İyilik etmenin dördüncü bir şekli olarak da, esirin hiçbir bedel, 
vs. alınmadan serbest bırakılması vazedilmiştir. Bu, İslam devleti¬ 
nin esirin genel durumu karşısında kullandığı özel bir yetkidir. Bu 
özel yetki ile, onu hayat boyu memnun bırakarak düşmanlıktan 
dostluğa, kafirlikten müslümanlığa dönmesi ümidi ile esir serbest 
bırakılmaktadır. Aksi halde, düşman tarafın bir ferdini, yeniden 
müslümanlarla savaşması için serbest bırakmak hiçbir maslahata 
uygun düşmez. Bu bakımdan, İslam hukukçuları buna topluca mu¬ 
halefet etmişler, cevaz verilebilmesi için de, "İslam devlet başk ou, 
esirlerin tamamının veya bir kısmının bir lütuf olarak salıverilme je¬ 
tinde bir fayda görüyorsa, öyle hareket etmesinde bir sakınca yok 
tur." (el-Siyer el-Kebir) şaftını koymuşlardır. 

Hz. Peygamber (s.a) döneminde bu gibi pekçok uygulamalar gö¬ 
rülmektedir ve hemen hemen hepsinde maslahat yönü açıkça ağır 
basmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) Bedir Savaşı esirleri ile il¬ 
gili olarak "Eğer Mut’im bin Adiy sağ olup da bu sefil adamları ben¬ 
den isteseydi, onun hatın için bunları olduğu gibi serbest bırakır¬ 
dım" buyurmuştu. (Müsned-i Ahmed, Buhari, Ebu Davud) Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) bu sözü şunun için söylemişti: Hz. Peygamber (s.a) Ta- 
iften Mekke’ye geri döndüğünde Mut'im kendisini himayesine al¬ 
mış, oğlu da kılıcını eline alarak koruması altında Kabe'ye götür¬ 
müştü. Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a) onun iyiliğine karşılık ver¬ 
mek istiyordu. 

Buhari, Müslim ve Müsned-i Ahmed in rivayetlerine göre Yema- 
me Reisi Sumame bin Usal esir edilip getirilince Hz. Peygamber (s.a) 
ona, "Sumame ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sumame, "Beni öl¬ 
dürürseniz, kanının değeri çok yüksek birisini öldürmüş olursunuz. 
Eğer bana iyilik yapıp serbest bırakırsanız, sizden beklediğim davra¬ 
nışı yapmış olursunuz. Eğer mal-mülk istiyorsanız isteyin; derhal 
verilecektir." cevabını verdi. Üç gün boyunca Hz. Peygamber (s.a) 
ona bu soruyu sordu ve o da sürekli aynı cevabı verdi. Sonunda Hz. 
Peygamber (s.a) "Sumame yi serbest bırakın" buyurdu. Sumame 
serbest bırakılır bırakılmaz yakındaki bir hurmalığa gitti; yıkanıp te¬ 
mizlendikten sonra geri gelerek kelime-i şehadet getirip müslüman 
oldu ve hareketini şöyle açıkladı: "Bu güne kadar insanlar içinde en 
çok senden, dinler içinde de en çok senin dininden nefret ediyor- 
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dum. Ama şimdi, hiçbir şahıs ve hiçbir din benim için senden ve se¬ 
nin dininden daha sevimli değildir." 

Sumame, daha sonra umre için Mekke’ye gittiğinde, "Peygamber 
izin vermediği müddetçe, bundan sonra size Yemame'den tahıl gel¬ 
meyecektir" diyerek Kureyşlileri tehdit etti ve bunu uyguladı. Bunun 
üzerine Mekkeliler Yemame'den gelen tahılın kesilmemesi için Hz. 
Peygamber den (s.a) aracı olmasını istediler. 

Hz. Peygamber (s.a) ayrıca, Kurayza Oğullan esirlerinden Zübeyr 
bin Bata ve Amr bin Şa d ın da hayatlarını bağışladı. Zübeyr'in haya¬ 
tını bağışlamasının sebebi, cahiliye döneminde, Buas Savaşı sıra 
smda onun, Ensardan Sabit bin Kays'ı himaye ederek koruması idi. 
Hz. Peygamber (s.a), Hz. Sabit e yaptığı iyiliğe karşılık olarak Zü- 
beyr'i serbest bıraktı. 

Amr bin Sa'd'ı ise, Kurayza Oğullan Hz. Peygamberle (s.a) yaptık- 
lan anlaşmayı bozduklan zaman, kabilesini gaddarlıktan menetme¬ 
ye çalışmasına karşılık olarak serbest bıraktı. (Ebu Ubeyd, Kitabu'l- 
Emval.) 

Beni Mustalık gazasında kabileden alman esirler getirilerek müs- 
lümanlara taksim edilmişlerdi. Hz. Peygamber (s.a) Hz. Cüveyriye yi 
hissesine düştüğü şahıstan satın aldı ve daha sonra nikahladı. Bu¬ 
nun üzerine bütün müslümanlar, "Artık bunların hepsi Peygambe¬ 
rimizin akrabası olmuşlardır" diyerek hisselerine düşen esirleri ser¬ 
best bıraktılar. Böylece yüz kişi hürriyetine kavuşmuştu. (Müsned-i 
Ahmed, Tabakat-ı îbn Sa'd, Siret-i lbn Hişam) 

Hudeybiye Anlaşması şartlarının hazırlandığı sıralarda, Mek¬ 
ke’den seksen kişi, sabah namazına yakın Tanim denilen mevkiden 
gelip Hz. Peygamber in (s.a) çadırına ani bir baston yaparak kendisi¬ 
ni öldürmek istediler; ama hepsi de kıskıvrak yatılandılar. Fakat 
Hz. Peygamber (s.a), anlaşmanın o kritik noktasında bozularak sa¬ 
vaş durumunun ortaya çıkmasını istemediği için hepsini serbest bı¬ 
raktı. (Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi, Müsned-i Ahmed). 

Mekke fethedildiğinde, Hz. Peygamber (s.a) birkaç kişi hariç bü¬ 
tün Mekke halkını, bir lütuf olarak bağışladı. Sadece 3-4 kişinin ha¬ 
yatını bağışlamadı. Bütün Araplar, Mekkelilerin Hz. Peygamber e 
(s.a) ve müslümanlara nasıl işkenceler yaptığını biliyordu. Buna 
karşılık Mekke'yi fethettikten sonra Hz. Peygamber in (s.a) büyük bir 
müsamaha ile bu insanları bağışlaması Araplara öyle bir güven ve 
gönüllerine öyle bir sükun vermişti ki, artık onlar, bir diktatör, bir 
zalim ve bir kralla değil, son derece şefkatli, son derece zengin gönül¬ 
lü, son derece merhametli bir liderle karşı karşıya bulunduklarını 
anlamışlardı. 

işte bu sebeble, Mekke'nin fethinden sonra bütün Arap Yanma- 
dası'mn fethedilmesi iki seneyi geçmemişti. 

Huneyn Savaşı ndan sonra, Havazin kabilesinden bir heyet gele- 
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rek esirlerinin serbest bırakılmasını istemişti. Ama o sırada bütün 
esirler bölüştürülmüş durumdaydı. Hz. Peygamber (s.a) müslü- 
manlarf toplayarak, "Bu insanlar tövbe etmiş ve pişman olmuşlar¬ 
dır. Esirlerinin geri verilmesini Uygun görüyorum. Sizden kim hisse¬ 
sine düşen esiri kendi isteğiyle karşılıksız serbest bırakmak istiyor¬ 
sa, o şekilde serbest bıraksın. Karşılık isteyenlere ise, Beytü'l-Mal'a 
ilk gelen gelirden karşılığım vereceğiz" buyurdu. Bunun üzerine 
6.000 esir serbest bırakıldı. Karşılık isteyenlere de Beytü'l Mal dan 
karşılığı verildi. (Buhari, Ebu Davud, Müsned-i Ahmed, Tabakat-ı 
îbn Sa'd) 

Bu olaydan anlaşılacağı üzere, devlet başkanı kendi isteği ile bö¬ 
lüştürülüp dağıtılan esirleri serbest bırakamaz. Ancak sahiplerinin 
rızaları alınarak veya onlara karşılığı verilerek serbest bırakılmaları 
mümkündür. 

Hz. Peygamber den (s.a) sonra, ashab döneminde de iyilik ve lütuf 
olarak esirlerin serbest bırakılmaları örneklerine.rastlamaktayız. 
Sözgelimi Hz. Ebu Bekir, Eş’as bin Kays el-Kindi'yi serbest bıraktı. 
Hz. Ömer ise, Hürmüzan, Menazir ve Mey san esirlerine hürriyetleri¬ 
ni bağışladı. (Ebu Ubeyd, Kitabu'l-Emval.) 

9. Esirlerin para karşılığında serbest bırakılmaları örneğine Hz. 
Peygamber (s.a) döneminde sadece Bedir olayında rastlıyoruz. Esir 
başına 1.000 ile 4.000 dirhem arasında bedel alınarak serbest bıra¬ 
kılmışlardı. CTabakat-ı îbn Sa'd, Kitabu'l-Emval.) 

Bu tip bir uygulamayı ashap döneminde göremiyoruz. İslam hu¬ 
kukçuları genel olarak bunu uygun görmemişlerdir. Çünkü bu, pa¬ 
ra karşılığında serbest bırakılan esirin daha sonra silahlanarak ye¬ 
niden müslümanlarla savaşmasma izin verilmesi anlamına gelmek¬ 
tedir. 

Bununla birlikte Kur an fidye alınmasına izin vermiş, Hz. Pey¬ 
gamber de (s.a) bir defa da olsa böyle bir uygulamada bulunmuştur. 
Bu bakımdan bu uygulama kesin olarak yasaklanmış değildir, 
imam Muhammed el-Siyer el-Kebir isimli eserinde, "Müslümanlar 
mecbur kalırlarsa, esirleri para karşılığında serbest bırakabilirler" 
demiştir. 

10. Esirlerin hizmetleri karşılığında serbest bırakılması uygula¬ 
masının örneğini de Bedir olayında görüyoruz. Kureyş esirlerinden, 
mali gücü olmadığı için fidye veremeyenlerin serbest bırakılmaları 
için Hz. Peygamber (s.a) her birinin Ensar çocuklarından on tanesi¬ 
ne okuma-yazma öğretmesini şart koşmuştu. (Müsned-i Ahmed, 
Tabakat-ı Îbn Sa'd, Kitabu'l-Emval) 

11. Hz. Peygamber (s.a) döneminde, esir değişiminin çeşitli örnek¬ 
lerini görmekteyiz. Bir keresinde Hz. Peygamber (s.a). Hz. Ebu Be¬ 
kir'i (r.a) bir olayın çözümü için gönderdi. Bu olayda birkaç esir ele 
geçirilmişti. Aralarında, Hz. Seleme bin Ekva'nın hissesine düşen 
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son derece güzel bir kadın da vardı. Hz. Peygamber (s.a) bu kadını ıs¬ 
rarla isteyerek Hz. Seleme'den geri aldı ve onu Mekke'ye göndererek 
orada esir bulunan birkaç müslümanın serbest bırakılmasını sağla¬ 
dı. (Müslim, Ebu Davud, Tahavi, Kitabu'l-Emval, Tabakat-ı Ibn 
Sa'd) 

Hz. lmran bin Husayn ın naklettiğine göre, bir keresinde Sakif ka¬ 
bilesi iki müslümanı esir almıştı. Bu olaydan bir süre sonra da Sakif 
ile aralarında yardımlaşma anlaşması olan Ukayl Oğullarından bir 
kişi müslümanlar tarafından esir alındı. Hz. Peygamber (s.a) bu ada¬ 
mı Taife göndererek karşılığında esir edilen iki müslümanın serbest 
bırakılmasını sağladı. (Müslim, Tirmizi, Müsned-i Ahmed). 

Müctehidlerden İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafı, 
İmam Malik ve İmam Ahmed, esir mübadelesini caiz görmektedirler. 
İmam Ebu Hanife'den nakledilen bir görüşe göre, mübadele caizdir, 
diğer bir görüşe göre de, mübadele caiz değilidr. Ama her şeye rağ¬ 
men müslümanlığı kabul eden bir esirin mübadele sırasında kafirle¬ 
re geri gönderilmeyeceği, bütün İslam müctehidlerince ittifakla ka¬ 
bul edilmiştir. 

Bütün bu izahlardan anlaşıldığı üzere. İslam'ın savaş esirleriyle 
ilgili meseleler için ortaya koyduğu kanun, her zaman ve durumda 
uygulanabilme esnekliğine sahiptir. Kur an ın, savaş esirleri hak- 
kındaki "Ondan sonra isterseniz iyilik yapıp serbest bırakın, isterse¬ 
niz fidye alın" mealindeki ayetini dar anlamıyla ele alarak sınırlandı¬ 
ranlar. savaş esirleriyle ilgili uygulamaların çeşitli yönlerini, çeşitli 
zamanlarda ne kadar değişik problemler ortaya çıkardığını ve gele¬ 
cekte ne tip problemler çıkaracağım bilmemektedirler. 

9. Yani, eğer Allah sırf batıla tapanlan yok etmek isteseydi, sizin 
yardımınıza ihtiyaç duymazdı. Bu işi, Allah'ın yarattığı bir yer sar¬ 
sıntısı veya her tarafı kaplayan bir tufan da hallederdi. Fakat Allah, 
Hakk a bağlı olan insanların batıla tapanlar ile mücadele etmelerini. 
onlara karşı cihad etmelerini istemektedir. Bu sayede, kimin içinde 
temiz hasletler varsa bu, imtihanla süslenerek ortaya çıkar; herkes 
yaptığı amelden dolayı hakettiği makam ve dereceye ulaşır. 

10. Burada şu anlatılmaktadır: Bir insanm Allah yolunda müca¬ 
dele ederken öldürülmesi, hiçbir zaman o kişinin canından olması, 
kendi varlığı da dahil olmak üzere yaptığı her işin heba olup gitmesi 
demek değildir. Bir kimse, şehidlerin canlarını feda etmelerinin bu 
dünyada kendileri için bir fayda sağlamadığını, ancak kendisinden 
sonra yaşayacak olanlar için bir fayda sözkonusu olduğunu zanne¬ 
derse, yanılmış olur. Aslında şehidlerin kendileri için de ölümleri bir 
kayıp değil, aksine l ir kazançtır. 
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5 Onları hidayete erdirecek ve onların durumlarını düzeltip-ıslah 
edecektir. 

6 Ve onlan, kendilerine tarif edip-tanıttığı11 cennete sokacaktır. 
7 Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına İslama ve müslüman- 

lara) yardım ederseniz,12 O da size yardım eder ve sizin ayaklarınız sağ¬ 
lamlaştırır. 

AÇIKLAMA 

11. Bu mükafat Allah yolunda can verenlere nasib olacaktır. Bu¬ 
nun üç derecesi zikrediliyor: 

a) Allah'ın onlara, hidayete ermeleri için rehberlik etmesi. 

b) Durumlarını düzeltmesi. 
c) Kendilerini, onlara daha önce tanıttığı cennetine koyması. 
Rehberlik yapmaktan maksadın, cennetin bulunduğu yöne doğ¬ 

ru sevketmek olduğu açıktır. Durumun düzeltilmesinden maksat 
da, cennete girmeden önce Allah'ın onlara cennet giysileri giydirip 
süslemesi ve dünya hayatında kendilerine bulaşan pislikleri temiz¬ 

lemesidir. 
Üçüncü kademede anlatılmak istenen ise şudur: Cennetin daha 

önce tanıtılması, dünyada Kur'an ve Hz. Peygamber in diliyle Al¬ 
lah'ın, onlar için hazırladığı cennetin nasıl olduğunu anlatmasıdır. 
Onlar cennete ulaşınca, daha önce kendilerine tanıtılmış olan şey¬ 

lerle karşılaşacaklar ve kendilerine va'd edilen herşeyin verildiğini, 
bunda en küçük bir değişikliğin olmadığını anlayacaklardır. 

12. Allah'a yardım etmenin en açık ifadesi. O nun dinini yüceltmek 
için can ve malla cihad etmektir. Fakat bunun, daha önce açıkladığı¬ 
mız gibi gizli ve derin bir anlamı daha vardır. Bkz. Al-i lmran, an: 

50. 
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8 İnkâr edenler ise, yüzükoyun-düşüş, onlara olsun;13 (Allah,) onlanr 
amellerini giderip-boşa çıkarmıştır. 

9 İşte böyle; çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini çirkin (kerih) gördü¬ 
ler;14 bundan dolayı, O da, onların amellerini boşa çıkardı. 

10 Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce¬ 
kilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Allah, onlan yerle bir etti. 
O kâfirler için de bunun bir benzeri vardır.15 

11 İşte böyle; çünkü Allah, iman etmekte olanların velisidir; kâfirle¬ 
rin ise, onların velisi yoktur.16 

12 Şüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlan, altından 
ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkâr edenler ise, metalanırlar ve hay¬ 
vanların yemesi gibi yerler;17 ateş, onlar için bir konaklama yeridir. 

13 Seni sürüp-çıkaran memleketinden, kuvvet bakımından daha üs- 
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tün nice memleketler vardır ki, biz onlan yıkıma uğrattık da kendileri 
için hiç bir yardımcı yoktu.18 

14 Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse, kötü 
ameli kendisine 'süslü ve çekici gösterilmiş' ve kendi heva (istek ve tut¬ 
kularına uyan kimseler gibi midir?19 

AÇIKLAMA 

13. " r* " İfadesindeki "ta s", kişinin ayağı takılarak ağız üstü 
yere düşmesidir. 

14. Yani, onlar, eski cahiliye alışkanlıklarını, bozuk inançlarını, 
adetlerini ve ahlaki kokuşmuşluklarını tercih ederek Allah'ın doğru 

yolu görmeleri için indirdiği emirleri beğenmediler, reddettiler. 
15. Buradan iki anlam çıkarılabilir. Birinci anlama göre, o kafirle¬ 

rin uğradığı felakete şimdi de Hz. Muhammed in (s.a) davetine inan¬ 
mayan bu kafirler uğrayacaktır. İkinci anlam da şöyledir: Onların 
mahvolması, sadece bir dünya azabı olarak sona ermeyecek; ahiret- 
te de helake uğrayanlardan olacaklardır. 

16. Uhud Savaşı nda. Hz. Peygamber (s.a) yaralandığı zaman, bir¬ 
kaç sahabe ile birlikte dar bir vadinin yamacında bekliyordu. Tam 
bu sırada Ebu Süfyan. Bizim Uzza’mız var. sizin ise Uzza'nız yok" di¬ 
ye bağırmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a), "Allah bizim yar¬ 
dımcımız ve koruyucumuzdur. Sizin ise hiç bir yardımcı ve koruyu¬ 
cunuz yoktur" diye cevap verdi ki, bu cevap bu ayetten alınmıştır. 

17. Yani hayvan nasıl, "Bu nzık nereden gelmiştir, kim yaratmış¬ 
tır, bu rızkı veren verdiğine karşılık benden ne istemektedir?" diye 
düşünmeden yerse, bu insanlar da öyle yerler; yemeden içmeden 
başka birşey düşünmezler. 

18. Mekke'den ayrılmak zorunda kalışı Hz. Peygamber’e (s.a) çok 
dokunmuştu. Hicret etmek zorunda bırakılınca şehrin dışına çıkıp 
yüzünü Mekke’ye doğru çevirerek şöyle buyurdu: "Ey Mekke! Allah 
için sen dünyanın bütün şehirlerinden daha sevimlisin. Allah bütün 
şehirlerden daha çok seni sever. Eğer müşrikler mecbur etmeselerdi 
seni asla terketmezdim." 

İşte bu olay üzerine Mekke halkının. Peygamber’! (s.a) çıkararak 
büyük bir zafer kazandıklarım sandıklan, oysa bu hareketleriyle 
gerçekte kendi felaketlerini davet ettikleri belirtiliyor. Ayetin ifade bi¬ 
çimi Hicret'ten hemen sonra nazil olduğunu açıkça göstermekte¬ 
dir. 

19. Peygamber (s.a) ve izinden gidenler. Allah tarafından kendileri¬ 
ne bir lütuf olarak en doğru ve temiz yol (İslam) verildikten, akıl ve 
mantık ışığında inceleyerek beğenip o yola gönül verdikten sonra na¬ 
sıl olur da, dalaletlerini hidayet, çirkin ve adi hareketlerini iyi ve gü¬ 
zel sanan, bir delile dayanmadan sadece kendi nefsi isteklerine göre 
hak ve batıl yolu tayin etmeye çalışan o cahiliye zebunu adamlara 
uyabilirler, onlarla samimi bir hava içinde olabilirlerdi. Aynı şekilde 
ahirette de onların akıbetleri bir olmayacaktır. 
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15 Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bo¬ 
zulmayan sudan ırmaklar,20 tadı değişmeyen sütten ırmaklar,21 içenler 
için lezzet veren şaraptan ırmaklar22 ve süzme baldan ırmaklar vardır;2" 
ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rabblerinden bir mağ¬ 
firet de vardır.24 Hiç (böyle mükâfatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi 
olarak kalan ve bağırsaklarını 'parça parça koparan' kaynar sudan içiri¬ 
len kimseler gibi olur mu? 

16 Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp-gittikleri 
zaman, kendilerine ilim verilenlere derler ki: "O biraz önce ne söyle¬ 
di?"25 İşte onlar; Allah, onların kalplerini damgalamıştır ve onlar kendi 
heva (istek ve tutku)lanna uymuşlardır.26 

AÇIKLAMA 

20. "Asin", rengi, tadı bozulmuş, içinde bir kötü koku meydana 
gelmiş suya denir. Dünyada nehirlerin ve ırmakların suyu genellikle 
bulanık olur, içine çamur, kum ve çeşitli bitkiler karıştığı için rengi 
ve tadı değişir, az çok kokuşma meydana gelir. Bundan dolayı. Cen¬ 
net'teki ırmakların sularının renginin, tadının ve kokusunun değiş¬ 
meyeceği anlatılmıştır. Yani o su saf, tertemiz ve berrak olacak, için¬ 
de hiçbir karışma olmayacaktır. 

21. Merfu bir hadiste bunu açıklamak için şöyle buyurulmuştur: 
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"O, hayvanların memesinden çıkmış süt olmayacak." Yani. Allah bu 
sütü pınar gibi yerden çıkaracak ve nehirler gibi akıtacaktır. Yani bu 
süt hayvanlardan sağıldıktan sonra nehirlerde akıtılmayacak, doğ¬ 
rudan yerden kaynayacaktır. Bu kudret sütünün niteliğinin belirtil¬ 
mesi yolunda. Tadı bozulmayan" buyurulmuştur. Yani onun içine 
hayvanlardan sağılan her sütte bulunabilecek en küçük bir kir ve 
pislik karışmayacaktır. 

22. Bu da merfu bir hadiste şöyle açıklanmıştın "Bu şarap, insan¬ 
ların ayaklarıyla çiğneyerek çıkardıklan şarap gibi olmayacak." Yani 
o, dünya şarabı gibi meyvelerin sıkılması veya ayakla çiğnenerek su¬ 
yunun süzülmesi şeklinde elde edilmeyecek, aksine Allah onlan da 
pınarlar şeklinde yaratacak ve nehirler gibi akıtacaktır. "İçenlere 
zevk veren" olarak nitelenen bu şarap alkoliklerin bile yüzünü bu¬ 
ruşturmadan, burnunu tıkamadan içemeyecekleri kadar acı ve pis 
kokulu bir dünya şarabı gibi olmayacaktır. Saffat Suresi nde bu ko¬ 
nuda daha fazla açıklama yapılarak, içildiğinde vücuda bir zarar gel¬ 
meyeceği, sarhoşluk vermeyeceği bildirilmiştir. (Ayet: 19). Bundan 
da anlaşılıyorki Cennet şarabı sarhoş etmeyecek, fakat yalnızca tad 
ve huzur verecektir. 

23. Bu, merfu bir hadiste, "O, bal anlarının kamından çıkan bal gi¬ 
bi olmayacak," şeklinde açıklanmıştır. Yani o da yukarıda sayılanlar 
gibi pınarlardan çıkacak, nehirler gibi akacaktır. Bu nedenle içinde 
mum. kovan parçaları, ölmüş anlann kanat ve bacaklan olmaya¬ 
cak, tersine tertemiz, berrak bir bal olacaktır. 

24. Sayılan bu cennet nimetlerinden sonra, muttakiler için Rable- 
rinden mağfiret olduğunun zikredilmesinin iki anlamı olabilir: Bi¬ 
rincisi, bütün bu nimetlerden daha üstün bir nimet olduğu; İkincisi 
ise, dünyada yaptıkları hataların, cennette onların yüzüne vurul¬ 
mayacağı, tersine, utanmamaları için Allah'ın o hatalar üzerine sü¬ 
rekli perde çekeceği. 

25. Bu ayette, Peygamber in (s.a) meclisine gelerek emirlerini veya 
Kur an ayetlerini dinleyen, fakat kalpleri Peygamber in (s.a) müba¬ 
rek dilinde ifadesini bulan konulardan uzak olduğu için, hepsini 
işittikleri halde dışan çıkınca müslümanlara, "Az önce ne demişti?" 
diye soran kafirler, münafıklar ve kitap ehli gibi inkar edenler anla¬ 
tılmaktadır. 

26. Peygamber in (s.a) buyruklanna karşı kulaklarının sağır ve tı- 
• kah oluşunun asıl sebebi, nefsi isteklerinin kölesi olmaları ve Pey- 
gamberin (s.a) getirdiği ilahi emirlerin onların bu nefsi isteklerine 
uymaması idi. Bu nedenle onlar. Peygamber in (s.a) meclisine tesa¬ 
düfen gelip, kulaklarını mecburen ona çevirmiş bile olsalar gönül¬ 
den ilgi duymuyorlardı. 
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17 Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini 
arttırmış27 ve onlara takvalannı vermiştir.28 

18 Artık onlar, kıyamet-saatinin kendilerine apansız gelmesinden 
başkasın* mı gözlüyorlar?29 İşte onun işaretleri gelmiştir.30 Fakat kendi¬ 
lerine geldikten sonra öğüt alıp-düşünmeleri onlara neyi sağlar? 

19 Şu halde bil; gerçek şu ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi 
günahın, hem mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için31 mağfiret dile. 
Allah, sizin dönüp - dolaşacağınız yeri de bilir, konaklama yerinizi de. 

20 İman etmekte olanlar, derler ki: "(Savaş izni için) Bir sûre indiril¬ 
meli değil miydi?" Fakat, içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir 
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sûre indirildiği zaman, kalplerinde hastalık bulunanların üzerine ölüm 
baygınlığı çökmüş olanların32 bakışı gibi sana baktıklarını gördün. Oysa 
on»ara evla: 

21 İtaat ve maruf (güzel) sözdü. Fakat iş, kesinlik ve kararlılık gerek¬ 
tirdiği zaman, şayet onlar Allah’a sadakat gösterselerdi, şüphes z onlar 
için daha hayırlı olurdu. 

22 Demek, 'iş başına gelip yönetimi ele alırsanız' hemen yeryüzünde 
fesad (bozgunculuk) çıkaracak33 ve akrabalık bağlarınızı koparıp parça¬ 
layacaksınız, öyle mi?34 

AÇIKLAMA 

27. Yani kafir ve münafıkların işittikleri halde "Biraz önce ne de¬ 
mişti?" diye sordukları o emirler, hidayete erenlerin hidayetlerini da¬ 
ha da artırır. Nasipsizlerin vakitlerini boşa harcayarak terkettikleri 
meclisten, nasipli olanlar, yeni bir ilim ve irfan hâzinesi elde eder¬ 
ler. 

28. Onlann arzu ettikleri takvaya Allah ın lütfü ile ulaştıkları belir¬ 
liyor. 

29. Kur an ın mucizevi beyanıyla, Peygamber in (s.a) teniz haya¬ 
tıyla ve sahabe-i kiramın devrimler meydana getiren ha mtlanyla 
son derece açık bir şekilde ortaya konan gerçeğin açıklanı ıasmdan 
sonra, bu insanlar iman etmek için Kıyametin gelip çatxra~uu kar¬ 
şılarına gelip dikilmesini mi bekliyorlar? 

30. Kıyamet alametlerinden maksat. Kıyametin kopuşunun yak¬ 
laştığını gösteren alametlerdir. Bunlardan en önemlilerinden birisi 
de kendisinden sonra bir daha peygamber gelmeyecek olan Allah ın 
son Peygamberinin gelmesidir. 

Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmed’de Hz. Enes, Sehl bin 
Saidî ve Büreyde den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) şeha- 
det ve orta parmaklanın kaldırarak şöyle buyurmuştur: "Benim pey¬ 
gamber olarak gönderilişimle kıyamet bu iki parmak gibidir." Yani 
bu iki parmak arasında nasıl başka bir pannak yoksa, benimle kıya¬ 
met arasında da başka bir peygamber gönderilmeyecektir. 

31. İslam'ın insana kazandırdığı ahlaki değerlerden biri de kulun 
Rabbine ibadet ve kulluk görevlerini yerine getirmesi. O nun dini uğ¬ 
runa cihad etmesi, gücü yettiği kadar gayret etmesi, "Üzerime düşe¬ 
ni yaptım" diye yaptıklarını asla yeterli görmemesi, tersine, daima 
Rabbimin benden istediklerini ve üzerimdeki hakkını yerine getire¬ 

medim" diye düşünmesi ve her zaman kendi hatalarını itiraf ederek 
Allah'a, "Sana kullukta yaptığım kusurlan bağışla" diye dua etmesi- 
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dir. 
Bu duygunun özü, Allah'ın şu buyruğunda ifade edilmiştir: "Ey 

Peygamber! Hatalarından dolayı af dile, günahlarından dolayı bağış¬ 
lanma dile." Bu, Hz. Peygamber in gerçekte bilerek herhangi bir gü¬ 
nah ve hata yaptığını ifade etmez. Aksine en doğru ifadesiyle şöyle 
denmek istenmektedir. Rabbine karşı kulluk görevlerini bütün kul¬ 
lardan daha fazla yerine getiren Peygamberin derecesi bile, yerine 
getirdiği görevler karşılığında gönlünden en küçük bir öğünme duy¬ 
gusu geçirmemesini, bütün büyük hizmetleri ve başarılarına rağ¬ 
men Rabbinin huzurunda kusurlarını İtiraf etmesini gerektirir. 

Bu ayet nedeniyle Hz. Peygamber (s.a), Allah'tan sürekli ve çok 
çok mağfiret dilerdi. Ebu Davud, Nesei ve Müsned-i Ahmed'deki ri¬ 
vayetlere göre Hz. Peygamber (s.a), "Ben her gün Allah tan yüz kere 
mağfiret diliyorum" buyurmuştur. 

32. Ayette anlatılmak istenen durum şudur: O dönemde müslü- 
manlarm içinde bulundukları şartlar ve kafirlerin İslam ve müslü- 
manlara karşı tutumları nedeniyle müslümanlar Hz. Peygamber e 
(s.a) savaşa izin veren bir ayetin niçin gelmediğini ve zalimlerle sa¬ 
vaşmalarına niçin izin verilmediğini sorarlar. Müslümanların ara¬ 
sındaki münafıkların durumu ise gerçek müslümanlardan tama¬ 
men farklı idi. Onlar mallarım ve canlarını Allah'tan ve O nun dinin¬ 
den üstün tutuyor ve O nun uğruna bir tehlikeye atılmaya razı olmu¬ 
yorlardı. Savaş emri gelir gelmez gerçek mü minlerle münafıklar bir¬ 
birinden ayrılıverdi. Bu emir gelmezden önce münafıklarla gerçek 
mü minler arasında görünüşte hiçbir fark görülmüyordu. Onlar da 
namaz kılıyor, oruç tutmada da bir kusur etmiyorlardı. İsteksiz de 
olsa İslam'ı kabul ediyor görünüyorlardı. Fakat İslam uğruna canla¬ 
rı feda etme vakti gelince, münafıklıkları açığa çıkmaya başladı; gös¬ 
termelik imanları üzerindeki perde açıldı. Bu durum Nisa Suresi nde 
şöyle açıklanır: "Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, 
zekaü verin denilmiş olanlara bakmaz mısın? Şimdi onlann üzerine 
savaş farz kılınınca içlerinden bir topluluk Allah'tan korkar gibi, hat¬ 
ta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkuyor. Onlar, "Ey Rab- 
bimiz! Şu savaşı üzerimize neden farz kıldın, ne olurdu bizi yakın bir 
vakte kadar geri bıraksaydın?" dediler." (ayet: 77) 

33. "Hakimiyeti ele alınca" diye çevirdiğimiz "intevelleytüm" ibare¬ 
sinin diğer bir tercümesi de "Eğer hakimiyetiniz gerçekleşirse" şek¬ 
linde yapılabilir. 

34. Bu ayetten anlaşılan birinci mana şudur: Siz şimdi İslam'ı sa¬ 
vunmakta usanç gösterirseniz ve bu muazzam yeıyüzü düzenini ku¬ 
ran İslam nizamı için can ve malınızdan fedakarlık yapmaktan yüz 
çevirirseniz sonuç, yüzyıllardır birbirinizin boynunu vurduğunuz. 
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kendi çocuklarınızı bile diri diri gömdüğünüz ve Allah'ın arzında zu¬ 
lüm ve fesadı yaydığınız o cahiliyet sistemine dönmekten başka ne 
olabilir? 

Ayetin taşıdığı ikinci mana da şudur: Siz böyle hareket edip yaşa¬ 
dığınız müddetçe, iman ettiğinizi söylediğiniz dine karşı içinizde hiç¬ 
bir samimiyet ve vefakarlık yoksa, onun uğruna hiçbir fedakârlığa 
hazır değilseniz ve böyle bir ahlâkî anlayış içinde olduğunuz halde 
Allah size güç verip dünya meselelerini çözmekte elinize yetki verir¬ 
se, sizden zulüm ve bozgunculuk yapmaktan, kardeş kanına gir¬ 
mekten başka birşey yapmanız beklenemez. 

Bu ayet, İslam'da akrabalar arası münasebetlerin kesilmesinin 
haram olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Diğer yandan. 
Kur an ın çeşitli yerlerinde akrabalarla iyi ilişkiler kurulması büyük 
sevaplardan sayılmış ve sila-i rahim emri verilmiştir, (örnek olarak 
bkz. Bakara: 83, 177, Nisa: 8, 36, Nahl: 90, lsra: 26, Nur: 22.) 

"Rahm" kelimesi Arapça'da, istiare yoluyla yakınlık ve akrabalık 
anlamında kullanılmıştır. Bir kişinin uzak veya yakın bütün akra¬ 
baları onun Zevi'el-Erham'ı (akraba topluluğu)dırlar. Akrabalık de¬ 
recesi ne kadar yakın ise o kişi üzerinde o kadar fazla hakkı vardır ve 
onunla ilişkilerin kesilmesi o ölçüde günahtır. 

Sıla-i rahmin (akraba ile ilişki) gereklerinden olarak kişinin gücü 
yetiyorsa, akrabasına iyilik yapmaktan kaçınmaması gerekir. Sıla-i 
rahmin zıddı olan "Kat-ı rahim" (akrabalarla ilişkilerin kesilmesi) 
ise, kişinin akrabaları ile ilişkilerini kesmesi veya yapabileceği iyilik¬ 
ten kasten kaçınmasıdır. 

Hz. Ömer (r.a) bu ayete dayanarak "Ümmu Veled in (efendisinden 
çocuğu olan cariye) satılmasını haram kabul etmiş, sahabiler de bu 
hususta ittifak etmişlerdir. Hakim, Müstedrek isimli eserinde Hz. 
Büreyde'den şu hadisi nakletmektedir: "Bir gün Hz. Ömer'in mecli¬ 
sinde otururken aniden bir gürültü koptu. Soruşturulunca anlaşıldı 
ki, bir cariye satılıyor ve kızı da ağlıyormuş. Hz. Ömer bütün Ensar 
ve Muhaciri topladı ve onlara şunu sordu: "Hz. Muhammed'in (s.a) 
getirdiği dinde akrabalar arasındaki bağlann kesilmesine izin veril¬ 
diğini biliyor musunuz?" Hepsi birden, "Hayır" dediler. Bunun üzeri¬ 
ne Hz. Ömer (r.a) "O halde ne biçim iştir ki. aranızda anne kızından 
koparılıyor; akrabalar arasındaki bağlann böyle acı bir şekilde ko- 
panlması nasıl olabilir?" dedi. Daha sonra da bu ayeti okudu. Halk 
da "Bu olaya mani olmak için uygun gördüğünüz çözüm ne ise onu 
yapınız" dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer bütün İslam beldelerine 
şu genel emri gönderdi: "Efendisinden çocuk doğuran hiçbir cariyeyi 
satmayınız. Çünkü bu akrabalık bağlarının kesilmesidir, bu da helal 
değildir." 
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23 İşte bunio- Allah onları lanetlemiş, böylece (kulaklarını) sağırlaş¬ 

tırmış ve basiret (göz)lerini de kör etmiştir. 

24 Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir¬ 

takım kalpıer üzerine kilitler mi vurulmuş?30 

25 Şüphesiz, kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, gerisin 

geri (küfre) htidai eden (dÖnen)leri, şeytan kışkırtmış ve uzun emellere 

kaptırmıştır. 

26 İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ın indirdiğini çirkin karşı¬ 

layanlara dediler ki: "Size bazı işlerde itaat edeceğiz."36 Oysa Allah, on¬ 

ların saklamakta olduklarını (sır olarak konuştuklarını) biliyor. 

27 Öyleyse melekler, onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canla¬ 

rını aldıkları zaman37 nasıl olacak? 

28 İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ı gazablandıran şeye uy- 
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dular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar, bundan dolayı (Al¬ 
lah,) onların amellerini boşa çıkardı.38 

29 Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi kinlerini Allah'ın 
hiç çıkarmayacağını mı sandılar? 

AÇIKLAMA 

35. Yani, ya bu insanlar Kuran ı dikkatle okuyup anlamamakta¬ 
dırlar veya anlamaya çalışmalarına rağmen onun emirleri, anlamla¬ 
rı ve amaçlan kalplerine yerleşmemiştir. Çünkü kalplerine kilit vu¬ 
rulmuştur. "Kalplerine kilit vurulmuştur" sözünün anlamı, hak ve 
hakikati tanımayan kalplere mahsus kilitler vurulmuştur demek¬ 
tir. 

36. Yani, iman ettiklerini söyledikleri ve müslümanlar topluluğu 

içinde bulunduktan halde içten içe İslam düşmanlanyla görüşüp 
anlaşarak onlara, bazı konularda beraber olacaklanna, kendilerine 
uyacaklanna dair sözler veriyorlardı. 

37. Onlar, çıkarlannı korumak ve İslam ile küfür arasındaki sava¬ 
şın tehlikelerinden korunmak için böyle bir tutumu benimsediler. 

Fakat öldükten sonra Allah'ın elinden kurtulup nereye kaçacaklar? 

Hiçbir tedbirleri, ölüm anında meleklerin kendilerine vurup çarp¬ 
masından koruyamayacaktır. 

Bu ayet de kabir azabını açıklayan ayetlerdendir. Daha ölüm 
anında, kafir ve münafıklar için azabın başladığım bu ayetten açıkça 
öğrenmekteyiz. Bu azab, onların kıyamet günü hesaba çekildikten 
sonra görecekleri cezadan başka bir cezadır. (Geniş bilgi için bkz. Ni¬ 
sa: 97, Enam: 93, 94, Enfal: 50, Nahl: 28-32, Mü'minun: 99-100, 
Yasin: 26-27 ve an: 22-23, Mümin: 46 ve an: 63.) 

38. "İşler" ile anlatılmak istenen, müslüman olarak yapılan bütün 

amellerdir. Onların namazları, oruçtan, zekattan, yani görünüş iti¬ 
bariyle hayırlı amellerden sayılan bütün iyilikleri, müslüman olsa¬ 
lar bile Allah a, O nun dinine ve İslam toplumuna karşı samimi ve ve¬ 
fakâr bir tutum izlemedikleri için boşa gitmiştir. 

Müslümanlara ve İslam'a vefa göstermek şöyle dursun, dünyevi 
menfaatleri için din düşmanlan ile gizli anlaşmalar yapmışlar, Allah 

yolunda cihad zamanı geldiğinde ise kendilerini tehlikeden kurtar¬ 
ma derdine düşmüşlerdir. 

Bu ayetler, Islam-Küfür savaşında İslam ve müslümanlarla ilgi¬ 

lenmeyen veya küfür ve kafirlerin peşinden giden kişinin inancının 
değersiz olduğunu apaçık bir biçimde ortaya seriyor. Bu durumda 
onlann herhangi bir amelinin Allah katında makbul olabileceği dü¬ 
şünülemez. 



390 TEFHIMU'L KUR AN 47 / Muhammed Suresi 

30 Eğer biz dilersek, sana onlan elbette gösteririz, böylelikle sen on¬ 

ları simalarından tanımış olursun. Andolsun, sen onları, sözlerinin anla- 

tım-biçiminden de tanırsın. Allah, amellerinizi bilir. 

31 Andolsun, biz, sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye 

(belli edip ortaya çıkanncaya) kadar, sizi deneyeceğiz ve haberlerinizi de 

sınayacağız (açıklayacağız). 

32 Şüphesiz inkâr edenler, Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve kendile¬ 

rine hidayet açıkça belli olduktan sonra 'peygambere karşı gelip zorluk 

çıkaranlar', kesin olarak Allah'a hiç birşeyle zarar veremezler. (Allah,) 

Onların amellerini boşa çıkaracaktır.39 
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33 Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi 

amellerinizi geçersiz kılmayın.40 
34 Hiç şüphesiz, inkâr edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra 

kendileri kâfirler iken ölenler; işte Allah, onlara kesinlikle mağfiret et¬ 

meyecektir. 
35 Öyleyse, siz üstün (bir durumda) iken, barışa çağırmak suretiyle 

4gevşekliğe düşmeyin. Allah, sizinle beraberdir; O, sizin amellerinizi 

asla eksiltmez. 
36 Gerçekten dünya hayatı, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanma¬ 

dır.42 Eğer iman ederseniz ve sakınıp-korkarsaıuz, O, size ecirlerinizi ve¬ 

rir ve mallarınızı da istemez. 

AÇIKLAMA 

39. Bu ayette iki anlam kastedilmektedir: Birincisi, kendilerince 

iyi bilip yaptıkları işlerin hepsini Allah geçersiz kılacak, ahirette 
amellerinin en küçük bir karşılığını göremeyeceklerdir. îkincisi ise. 
Allah ve Peygamberinin dinini engellemek için aldıkları bütün ted¬ 

birler boşa gidecek ve işe yaramayacaktır. 
40. Diğer bir deyimle, amellerinin faydalı ve sonuç verici olması, 

tamamen Allah ve Rasuİü'ne itaate bağlıdır. İtaatten çıktıktan sonra 

yapılan hiçbir amel, kişinin ecir kazanmasına neden olan hayırlı 

amel değildir. 
41. Burada şu durum göz önünde bulundurulmalıdır: Bu ilahi 

emir. Medine gibi küçücük bir şehirde birkaç yüz Muhacir ve Ensar- 
dan oluşmuş bir avuç topluluğun İslam’ın bayraktarlığını yaptığı ve 
yalnız güçlü Kureyş kabilesi ile değil, bütün Arabistan'ın müşrik ve 

münafıklarıyla mücadele ettikleri sırada nazil olmuştur. Müslü¬ 
manların durumu böyle olmasına rağmen onlara 'Cesaretinizi kıra¬ 
rak düşmanlarla barış yapmayı istemeyin, tersine, canınızı dişinize 

takarak savaşacak şekilde hazır olun ", buyurulmaktadır. 
Bu ilahi emrin maksadı, müslü mani arın hiçbir zaman banş sözü 

etmemeleri demek değildir. Bilakis burada anlatılmak istenen şey, 
müslümanların zayıf, düşmanlarının kuvvetli olduğu anlamım ve¬ 
ren bir banşa taraftar olmanın doğru olmadığı düşüncesidir. Müslü- 
manlar her şeyden önce güçlerini ispat etmelidirler. Ancak ondan 

sonra banş görüşmeleri yapmalannda bir sakınca yoktur. 
42. Yani, ahiret karşısında bu dünyanın değeri birkaç günlük gö¬ 

nül eğlendirmeden öte birşey değildir. Bu dünyanın başan veya ba- 
şansızlığı fazla önemi olan gerçek ve sürekli bir şey değildir. Asıl ha¬ 
yat ahiret hayatıdır ve insanoğlu onu kazanmaya çalışmalıdır. (Ge¬ 

niş bilgi için bkz. Ankebut an: 102). 
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37 Eğer sizden onlan(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, 

cimrilik edersiniz13 ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur.14 

38 İşte sîzler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeğe çağrılıyorsunuz; 

buna rağmen sizden kimi cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse, artık 

o, ancak kendi nefsine cimrilik etmektedir. Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye 

ihtiyacı olmayan)dır; fakir olanlar ise, sîzlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek 

olursanız, sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir. Sonra onlar, sizin 

benzerleriniz de olmazlar. 

AÇIKLAMA 

43. Yani O zengindir, kendisi için sizden bir şey almaya muhtaç de¬ 

ğildir. Eğer O sizden kendi yolunda mal harcamanızı istiyorsa, bu 
kendisi için değil, bilakis sizin iyiliğiniz içindir. 

44. O, sizi, zayıflıklannızı ortaya çıkaran büyük bir sınama ve de¬ 
nemeye sokmuyor. 

MUHAMMED SURESİ’NİN SONU 
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48 
• 

FETİH SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Surenin adı, ilk ayeti olan "Ey Peygamber biz sana apaçık bir 

fetih kapısı açtık," ayetinden alınmıştır. 
Fetih, sadece bu surenin adı değil, içeriği yönünden bir bakıma 

ünvanıdır da. Çünkü, Allah Teala nm Hz. Peygamber e ve müslü- 
manlara lütfettiği Hudeybiye Antlaşması şeklinde tezahür eden o 

büyük fetihten (zafer) bahsetmektedir. 
Nüzul Zamanı: H. 6. yılının Zilka de ayında Hz. Peygamber Mekke 

kafirleriyle Hudeybiye de antlaşma yaptıktan sonra Medine'ye geri 

dönerken nazil olduğunda ittifak edilmiştir. 
Tarihsel Arka-Plan: Bu surenin nazil oluşunu anlatan olaylar dizi¬ 

sinin başlangıcı şöyle olmuştur. Bir gün Hz. Peygamber (s.a) rüya¬ 
sında sahabeyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada Umre ziyareti 

yaptıklarını görüyor. Peygamber rüyasının sadece hayali ve asılsız 
bir rüya olamayacağı apaçık bir gerçektir. Rüya da bir vahiy çeşidi¬ 
dir. Daha ilerki bölümlerde 28. ayette bizzat Allah, Hz. Peygamber e 

gösterdiği bu rüyayı açıklamış ve tevsik etmiştir (sağlamlaştırmış, 
belgelemiştir). Bu bakımdan gerçekte bu sadece bir rüya değil, bila¬ 

kis Hz. Peygamberin (s.a) uyması gereken ilahi bir işarettir. 
O günlerde, görünüşte b ı ilahi buyruğun yerine getirilmesi ve 

ona göre hareket edilmesi imkan dahilinde gözükmüyordu. Uygu¬ 
lanması imkansız gibiydi. Kureyş kafirleri 6 seneden beri müslü- 
manlara Kabe yolunu kapatmışlardı. Bütün bu zaman zarfında bir 
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tek müslilmanı dahi, Hac ve Umre için de olsa Kabe'nin sınırlarına 
yaklaştırmadılar. Durum böyleyken onların Hz. Peygamber in (s.a) 
ve Sahabenin toplu halde Mekke’ye girişlerine müsamaha göster¬ 

meleri nasıl umulurdu? Silahsız gitmekse kendinin ve arkadaşları¬ 
nın hayatlarını tehlikeye atmak demekti. İşte bu şartlar altında Al¬ 
lah Teala'mn bu emrinin nasıl uygulanacağını hiç kimse bilmiyor¬ 

du. 
Fakat Peygamber in (s.a) mevkii ve Allah karşısındaki durumu ge¬ 

reği Rabbinin kendisine verdiği emir ne olursa olsun hiç tereddüt et¬ 
meden onu uygulaması gerekir, işte bu yüzden Hz. Peygamber (s.a) 
hiç tereddüt etmeden rüyasını Sahabe-i Kiram a anlatarak sefer ha¬ 
zırlıklarına başladı. Civardaki kabilelere de "Umreye gidiyoruz, bize 
katılmak isteyenler gelsin" diye haber gönderdi. Olayın görünüşüne 
bakanlar: "Bu insanlar ölüme gidiyorlar" diyerek Peygambere (s.a) 
katılmaya onunla gitmeye yanaşmadılar. Fakat Allah a ve Peygam¬ 
bere imam sağlam olanlar bu işin sonu nereye vanr diye hiç tered¬ 
düde kapılmadılar. Onların bu sefere katılması için Allah Teala'mn 
bir işareti olması ve Peygamberi nin emri yerine getirmek için ayağa 

kalkması yeterli idi. Bundan sonra artık hiçbir şey onlan Peygam- 
ber'le beraber olmaktan alıkoyamazdı. 1400 Sahabe, Hz. Peygam¬ 
berin önderliğinde bu son derece tehlikeli sefere çıkmak üzere hazır¬ 

landılar. 
Hicretin 6. yılının Zilkade ayının başlannda bu mübarek kafile 

Medine'den hareket etti. Zül-Huleyfe’yem ulaşınca hepsi Umre için 
ihrama girdi. Kurban için 70 deve aldılar. Boyunlarına, Kabe’ye kur¬ 
ban kesilmek üzere adak olduklanm belirten gerdanlıklar taktılar. 
Silah torbalarına sadece bir tek kılıç koydular. Arapların meşhur 

adetlerine uygun olarak Kabe'nin bütün ziyaretçilerine tek bir kılıç 
taşıma izni veriliyordu. Bunun dışmda hiçbir savaş aleti alınmadı. 
Böylece Kaille Lebbeyk! Lebbeyk! nidalarıyla Kabe'ye (Mekke'ye) 

doğru yürümeye başladı. 
O günlerde Mekke ve Medinelilerin ilişkilerini* rıe durumda oldu¬ 

ğunu çocuklara varıncaya kadar bütün Araplar biliyordu. Daha ev¬ 
velki sene H.5 yılın Şevval ayında Kureyş, diğer Arap kabilelerinden 
de katılan kuvvetlerle Medine'ye saldırmış ve meşhur Ahzab Gazvesi 
(Hendek Savaşı) yapılmıştı. Bu sebeble Hz. Peygamber böyle büyük 
bir toplulukla kanlarına susamış düşmanlarının yurduna doğru yo¬ 
la çıkınca bütün Arapların gözleri bu ilginç sefere yönelmişti. Herkes 

(1) Bu yer Medine'den Mekke'ye doğru aşağı yukarı 6 mil uzaklıktadır. Şimdi gü¬ 
nümüzde Bir i Ali denilen bu yer Medineliler için mikattır; yani Medine hacı- 
lan burada Hac ve Umre için ihram giyinirler. 
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bu kafilenin savaş için değil, savaşın haram sayıldığı aylar içinde ih¬ 
ram giyerek, Kabe'de kurban edilmek üzere adanmış develeri alarak 
Beytullah'a doğru silahsız olarak gittiklerini görüyordu. 

Hz. Peygamber in bu hareketi Kureyşlileri son derece müşkil du¬ 
rumda bıraktı. Çünkü yüzlerce seneden beri Araplar arasında Ka¬ 
be'yi ziyaret ve Hac için mübarek kabul edilen haram aylardan 

Zilkade aymda bulunuluyordu. Bu ayda ihram giyip Hac veya Umre 
için gelen bir topluluğu engellemek hiçkimsenin hakkı değildi. Düş¬ 
man kabul ettikleri bir kabile dahi olsa, kesinkes uydukları kanun¬ 
lar nedeniyle onların kendi bölgelerinden geçmesini engelleyemez¬ 
lerdi. Kureyşliler: "Eğer biz Medine'nin bu topluluğuna saldırarak 
Mekke'ye girmelerini engellersek, bütün Arabistan'da kıyamet ko¬ 
pacak; her Arab "Bu tam bir zulümdür, haddi aşmadır" diye feryat 
edecek, bütün Arap kabileleri Kabe'yi mülkiyetimize geçirip, tekeli¬ 
mize aldığımızı zannedecek," diye endişeye düştüler. Hatta bu tavrı¬ 

mız sonucu bazı kabilelerde gelecekte bir kimsenin Umre veya Hac 
yapması veya yapmamasının bizim arzumuza bağlı olacağı, kızdığı¬ 
mız kimseyi Kabe'yi ziyaretten, Medinelileri engellediğimiz gibi en¬ 
gelleyeceğimiz endişesini uyandıracaktır diye düşünmeye başladı¬ 
lar. Eğer böyle bir hata yaparsak bütün Arablar bize karşı gelir dü¬ 
şüncesine kapıldılar. Buna karşılık Muhammed (s.a) in beraberin¬ 
deki büyük kalabalığı huzur içinde şehrimize sokarsak, bütün Arap 

diyarında itibarımız zedelenecek, şöhretimiz sönecek ve halk Mu- 
hammed'den (s.a) korktuğumuzu söyleyecek diye düşünüyorlardı. 
Sonunda korku ve şaşkınlık içinde konuyu tartıştıktan sonra Cahi- 
liye devri gururlan ağır bastı, şeref ve haysiyetleri uğruna, ne paha¬ 
sına olursa olsun bu kafileyi şehirlerine sokmamak karan aldılar. 

Peygamber (s.a) Kâboğullanndan birini, Kureyş'in ne yapmak is¬ 
tediğini, Kureyşlilerin nasıl hareket ettiklerini öğrenmek ve zama¬ 
nında haber vermek üzere önceden Mekke'ye göndermişti. Kafile Us- 

fan'a!2) ulaştığında haberci gelerek Peygamber e Kureyşlilerin tüm 
hazırlıklannı tamamlayarak 2i Tuva<3) denen yere ulaştıklarını ve ay- 
nca Halid b. Velid'i de ikiyüz süvarisiyle birlikte Peygamber in yolu¬ 
nu kesmek üzere Kûra'el-Ğamim'e(2 3 4) doğru yolladıldannı haber ver¬ 
di. Kureyş'in niyeti, ne pahasına olursa olsun Peygamber in ashabı¬ 

na sataşıp tahrik etmek ve daha sonra savaş çıkarsa, bu insanların 

gerçekte savaşmak için geldiklerini, Umre yi perde olarak kullandık- 

(2) Burası Medine -Mekke yolu üzerinde, Mekke'den yaklaşık iki günlük mesafe¬ 
de bulunmaktadır. (Yani deve ile buradan Mekke'ye iki günde ulaşılır.) 

(3) Zi Tuva: Mekke'nin dışında Usfan yolu üzerinde bir yerdir. 
(4) Ustandan 8 mil uzaklıkta Mekke'nin yanındadır. 
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lannı ve ihramı sadece aldatmak için giydiklerini, iddia ederek etrafa 
yaymaktı. Peygamber (s.a) bunu öğrenil* öğrenmez derhal yolunu de¬ 
ğiştirdi, son derece sarp ve ücra yollardan büyük meşakkat ve zor¬ 

luklarla geçerek Hudeybiye'3' denen yere ulaştı. 
Hudeybiye tam Harem sınırı üzerinde bir yerdir. Burada Huzaa 

oğullarının başkanı Hudeyl b. Verka, kabilesinden birkaç kişiyle 

Peygamberimizin yanma gelerek ne niyetle geldiklerini sordu: Pey¬ 
gamber de (s.a) hiçkimseyle savaşmak için gelmediklerini, sadece 

Beytullahı ziyaret ve tavaf etmek niyetinde olduklarını söyledi. Bu¬ 
nun üzerine heyettekiler geri dönerek Kureyş'in liderlerine durumu 
anlattılar, konuşmayı naklettiler ve Kureyşlilere bu Kabe ziyaretine 
engel olmamalarını tavsiye ettiler. Fakat onlar inatlannda ısrar etti¬ 

ler ve Ehabis kabilesinin lideri Huleys b. Alkame'yi Peygamberin 
(s.a) yanına, onu geri dönmeye ikna etmesi için gönderdiler. Kureyş 
liderlerinin ümidi, Hz. Peygamber (s.a) Huleys b. Alkame’nin arzu¬ 

sunu kabul etmediği takdirde Huleys'in Peygamber e kızacağı ve öf¬ 
keli olarak dönüp, tüm Ehabis'in kuvvetiyle Kureyş'in yanında yer 
alması idi. Fakat o kafilenin yanına vardığında kendi gözüyle bütün 

kafilenin ihramlı olduğunu, Kabe'ye adanmış develerin ön tarafta 
boyunlarında adak olduklarını belirten gerdanlıklar asılı olarak 
ayakta durduklarını görür, bu insanların savaşmak için değil, aksi¬ 
ne Beytullah ı tavaf için geldiklerine kanaat getirince. Peygamberi¬ 
mize hiçbir şey söylemeden geri döndü. Kureyşlilerin yanma gitti; 
açık ve kesin olarak bu insanların Beytullah'm azametini kabul ede¬ 
rek onu ziyarete geldiklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: 
"Eğer siz ona engel olursanız Ehabis kabilesi bu konuda asla sizin 

yanınızda olmayacaktır. Biz sizinle bütün haramlan çiğneyesiniz ve 
kutsal adetleri ayak altına alasınız, buna karşılık biz de bu davranı¬ 
şınızda sizi destekleyelim diye anlaşma yapmadık." 

Daha sonra Kureyş tarafından Urve b. Mesud Sekafi gönderildi. O 
kâh alttan kâh üstten alıp bütün maharetini kullanarak Peygambe¬ 

rimizi geri dönmeye ikna etmek ve Mekke'ye gitme kararından vazge¬ 
çirmek istedi. Fakat Hz. Peygamber (s.a), ona da, Huzaa oğullanna 

verdiği cevabı verdi. "Biz savaşmak için gelmedik, Kabe'yi ziyaret ve 
dini bir vecibeyi yerine getirmek için geldik" dedi. 

Urve geri dönerek Kureyşlilere şöyle dedi: "Ben, İran, Bizans, Ha¬ 

beşistan krallarının huzuruna girdim, yanlarında bulundum. Ye¬ 
min ederim, ben Muhammed'in adamlarının, ona karşı gösterdikleri 

fedakarlık ve saygıyı hiçbir kralın huzurunda görmedim. Bu adam- 

(5) Hudeybiye: Burası Cidde'den Mekke'ye giden yol üzerinde tam Kabe sınırının başladığı yerdedir. Günü 
müzde buraya ŞumeysI deniliyor. Mekke'den uzaklığı yaklaşık 13 mildir. 
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lann tutumları şöyle: "Muhammed abdest alırken ashabı, suyun bir 
damlasını dahi yere düşürmüyorlar hepsini beden ve elbiselerine 
sürüyorlar. Artık siz. kimlerin karşısında bulunuyorsunuz bir dü¬ 
şünün!" 

Elçilerin geliş, gidiş ve görüşmeleri böyle sürüp giderken, Kureyş- 
liler defalarca gizlice Peygamber in kampına hücum edip sahabeyi 
tahrik ederek, ne pahasına olursa olsun savaşı başlatmaları için ba¬ 
hane olabilecek bir olay çıkarmaya çalışıyorlardı. Fakat her seferin¬ 
de sahabenin sabır ve disiplini. Hz. Peygamber in ince düşüncesi ve 
hikmetli davranışı onların bütün oyunlarını boşa çıkardı. Bir kere¬ 
sinde 40-50 Kureyşli geceleyin gelip müslümanlann kampına taş ve 
ok yağdırmaya başladılar. Sahabe-i Kiram hepsini yakalayıp Hz. 

Peygamber in huzuruna getirdiler. Ama Peygamber hepsini serbest 
bıraktı. Bir diğer olayda, Ten im!6) tarafından 80 kişi, tam sabah na¬ 
mazı vakti gelerek ani bir hucum yaptılar. Bu adamlar da yakalandı¬ 

lar ama Peygamber (s.a) bunları da serbest bıraktı. Böylece Ku- 
reyş'in oyunları ve hileleri boşa çıktı. Nihayet Peygamber (s.a), Hz. 
Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Onun vasıtasıyla, Kureyş li¬ 
derlerine harb etmek için gelmediklerini, aksine ziyaret için adaklar¬ 
la birlikte geldiklerini, Kabe'yi tavaf edip kurban keserek geri döne¬ 
ceklerini haber verdi. Ama onlar inanmadılar ve Hz. Osman’ı Mek¬ 

ke'de alıkoydular. Bu sırada Hz. Osman'ın katledildiği l « jeri yayıl¬ 
dı. Hz. Osman'ın geri dönmemesi de müslümanlann ha erin dcğru 
olduğuna inanmalarına neden oldu. Artık daha fazla tahammül gös¬ 
termek yersizdi. Mekke'ye girmek bir yana bunun için kuvvet kul¬ 
lanmak bile asla düşünülmemişti. Ama sıra elçinin öldürülmesine 
kadar gelip dayanınca müslümanlann savaşa hazırlanmaktan baş¬ 
ka çareleri kalmamıştı. Nitekim Peygamber (s.a) bütün ashabını top¬ 
ladı ve onlardan artık buradan son nefesimizi verinceye kadar bir 
adım geri çekilmeyeceğiz diye söz aldı. Durumun nezaketi göz önüne 
alınırsa bunun basit bir biat olmadığını herkes anlar. Müslümanlar 

sadece 1400 kişiydiler, yanlanna hiçbir savaş malzemesi almadan 
gelmişlerdi. Merkezlerinden (Medine'den) 250 mil uzakta tam Mekke 

sınınnda konaklamışlardı. Burada düşman bütün gücüyle onlara 
hücum edebilirdi. Kureyş, etrafındaki anlaşmalı kabileleri de topla¬ 

yıp, onlan çepeçevre sarabilirdi. Buna rağmen birtek kişi bile hariç 

olmamak üzere bütün kafile Peygamber in (s.a) eli üzerine ya ölecek¬ 
lerine ya da öldüreceklerine biat etmek için düşünmeden sıraya gir- 

(6) Burası Mekke sınırlarına yakın bir yerdedir. Mekkeliler için Mikattır. Mekkeliler 
Umreye niyet ettiklerinde buraya gelir ve ihram giyerler. 
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diler. Bu insanların imanlanndaki samimiyeti ve Allah yolundaki fe¬ 
dakarlıklarım bundan başka ne ispat edebilir? Bu biat, İslâm tari¬ 
hinde Biat-ı Rıdvan (gönül nzası ile verilen söz) adıyla meşhur ol¬ 

muştur. Daha sonra Hz. Osman'ın öldürüldüğü haberinin asılsız ol¬ 
duğu anlaşıldı. Hz. Osman da bu sırada geri geldi. Süheyl önderli¬ 
ğinde bir heyet de banş müzakeresi yapmak için Peygamberimizin 
kampına ulaştılar. Artık Kureyşliler, Peygamber ve Ashabını istisna¬ 
sız Mekke'ye sokmayacaklarına dair aldıkları inatçı karardan vaz¬ 
geçmişlerdi. 

Kendi itibarlarını kurtarmak için Hz. Peygamber in bu sene geri 
dönerek, gelecek sene Umre için gelmesinde ısrar ediyorlardı. Uzun 
görüşmelerden sonra banş anlaşmasının maddeleri şöyle belirlen¬ 

di: 
1) 10 sene süreyle iki taraf arasında savaş durdurulacak. Bir taraf 

diğerine karşı, gizli veya açık hiçbir harekette bulunmayacak. 
2) Bu süre içinde Kureyş'ten biri kendi hamisinin izni olmadan 

kaçarak Muhammed'in yanma gelirse, o kişi Mekke'ye geri gönderi¬ 
lecek. Peygamberimizin adamlarından bir kişi Kureyş'e dönerse on¬ 

lar onu iade etmeyecek. 
3) Arab kabilelerinden her biri bu anlaşmaya katılarak taraflar¬ 

dan birini seçmekte serbest olacak. 
4) Muhammed bu sene geri dönecek; gelecek sene Umre için üç 

gün Mekke'de kalabilecek. Yanlarına birtek kılıçtan başka hiçbir 
aleti almayacaklar. Bu üç gün süresince Mekkeliler, herhangi bir ça¬ 
tışmaya meydan vermemek için Mekke'yi üç gün süreyle terkede- 
cekler. Ama müslümanlar geri dönerken Mekke halkından hiç kim¬ 
seyi götürmelerine izin verilmeyecektir. 

Bu anlaşma şartlan hazırlanırken müslümanlar aşın derecede 
huzursuzdu. Hz. Peygamberin bu şartlan hangi niyetle kabul ettiği¬ 
ni kimse anlayamıyordu. Hiç kimsenin basireti bu banş anlaşması¬ 
nın getireceği büyük hayırlan görebilecek kuvvette değildi. Kureyş 
müşrikleri, bunu kendi zaferleri zannediyorlardı. Müslümanlar ise, 
niçin biz altta kalarak bu küçük düşürücü şartlan kabul edelim di¬ 
yerek hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlardı. Hz. Ömer gibi uzak gö¬ 
rüşlü bir kimse bile: "Müslüman oluşumdan bu yana, gönlümde hiç¬ 

bir zaman şüphe ve tereddüd meydana gelmedi, bu olayda ben de bu 
duygudan kurtulamadım." diyordu. Hz. Ömer son derece huzursuz 
bir halde Hz. Ebu Bekir'e gitti ve: "Peygamber Allah'ın elçisi değil mi¬ 
dir? Biz müslüman değil miyiz? Şu karşımızdaki insanlar müşrik de¬ 
ğil midirler? Buna rağmen biz dinimiz uğruna bu zilleti niçin kabul 
ediyoruz?" diye sordu. O da cevap olarak: "Ey Ömer! O Allah'ın Pey- 
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gamberidir ve Allah onu asla mahzun ve mağlup etmeyecektir" dedi. 
Fakat Hz. Ömer kendine hakim olamadı ve Hz. Peygamber e (s.a) biz¬ 
zat giderek bu sorulan tekrarladı. Hz. Peygamber de (s.a) Hz. Ebu 
Bekir'in verdiği cevabı verdi. Daha sonra Hz. Ömer, Hz. Peygamber e 
karşı söylediği sözlere çok pişman oldu, nafile ibadetler yaparak, sa- 
daka’ar vererek Allah Teala’dan kendisini bağışlamasını istedi. 

Anlaşmada en çok şu iki madde müslümanlann gücüne gidiyor¬ 
du: Birincisi, ikinci madde idi ki bununla ilgili olarak herkes, adalet¬ 
sizliği açıkça belli bir şarttır, diyorlardı. Mekke den kaçarak gelenleri 

biz geri vereceksek Medine'den kaçıp gidenleri onlar niçin geri gön¬ 
dermesinler? diye itiraz ediyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
(s.a) şöyle buyurdu: "Bizden kaçarak onlara giden kişi bizim ne işi¬ 

mize yarar, Allah onu bizden uzaklaştırmıştır, ama onlardan kaça¬ 
rak bizim yanımıza gelenleri iade edersek Allah onlan kurtarmanın 

bir başka yolunu gösterecektir." 
Müslümanlann kalbini inciten ikinci konu ise, 4. maddenin hük¬ 

mü idi. Müslümanlar, bunu kabul etmemiz, bütün Araplar önünde 
b; \ nsız ve mağlup olarak geri dönüşümüzü kabul etmemiz mana¬ 

sına gelir diyorlardı. Aynca gönüllerde huzursuzluk meydana geti¬ 
ren diğer bir düşünce de "Hz. Peygamber (s.a) rüyasında Mekke de 
tavaf ettiğimizi görmüştü, halbuki biz şimdi tavaf yapmadan dönme 

şartını kabul ediyoruz" fikriydi. 
Hz. Peygamber bunun üzerine halka şu ince noktayı anlattı: "Rü¬ 

yada açıkça bu sene tavaf yapılacağı belirtilmemiştir, barış şartları¬ 
na uygun olarak bu sene değil inşallah gelecek sene tavaf yapılacak" 
Bunun üzerine anlaşma şartlarını görüşmek üzere gelen Kureyş 
temsilcisi Süheyl b. Arnr'ın oğlu Ebu Cendeî'in tam banş anlaşması¬ 
nın maddelerinin yazıldığı sırada çıka-gelmesi huzursuzluğu iyice 
körükledi. Ebu Cendel müslüman olmuştu, Mekke kafirleri de onu 
hapsetmişti. Bir yolunu bularak kaçıp Peygamber in kampına ulaş¬ 

tı. Ayaklarında zincirler, vücudunda işkence izleri vardı. O bu halde 
Peygamberden kendisini bu zülumden kurtarmasını istedi. Bu du¬ 
rumu gördükten sonra Sahabe-i Kiram ı zaptetmek zorlaştı. Süheyl 

b. Anır: "Sulh şartlarının yazılışı tamamlanmamış olsa bile sizin ve 
bizim aramızdaki şartlar belirlenmiştir. Bu bakımdan bu çocuğu ba¬ 
na iade etmelisiniz" dedi. Hz. Peygamber (s.a) onun bu isteğini kabul 
etti. Ebu Cendel'i zalimlere geri verdi. 

Banş yapıldıktan sonra Hz. Peygamber (s.a) Ashaba: Artık kur- 
banlannızı burada kesiniz, başlanmzı traş ediniz, ihramlannızı çı¬ 
karınız," dedi. Ama hiç kimse yerinden kıpırdamadı. Hz. Peygamber 
(s.a) bu emri üç defa tekrarladı. Ama Sahabe-i Kiram o derece üzün- 
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tülü, kalbi kınk ve kederli idi ki hiçbiri herhangi bir hareket için istek 
göstermiyordu. Hz. Peygamber in bütün peygamberliği süresince, 
ashabına emir verdiği halde onların bu emri yerine getirmek için ko¬ 
şuşturmadıkları böyle bir olay hiçbir zaman meydana gelmemiştir. 
Bu davranışlar karşısında Hz. Peygamber (s.a) çok üzüldü, çadırına 
dönerek mü'minlerin annesi Ümmü Seleme ye ne kadar üzüldüğü¬ 
nü söyledi. O da: "Siz sessizce giderek kendi devenizi kesiniz, berberi 
çağırarak traş olunuz daha sonra herkes kendiliğinden sizi takip 
edecektir, yaptıklarınızı yapacaktır ve alman kararların artık değiş¬ 
tirilemeyeceğini anlayacaklardır", diyerek görüşünü açıkladı. Nite¬ 
kim öyle oldu. Peygamber (s.al'in yaptıklarını görerek müslümanlar 
da kurbanlarını kestiler, saçlarını traş ettiler ve ihramdan çıktılar. 
Ama buna rağmen kalpleri kederle doluydu. 

Bu kaille, Hudeybiye Antlaşması nı kendilerinin yenilgi ve aşağı¬ 
lanması kabul ederek Medine'ye doğru geri dönerken Dacnan175 de¬ 
nen yere (Bazılarının ifadesine göre Kura el-Gamim) gelince bu sure 
nazil olmuştur. Bu sure müslümanlara, yenilgi zannettikleri bu ba¬ 
rışın gerçekte büyük bir fetih (zafer) olduğunu bildirmektedir. Bu 
sure nazil olduktan sonra Peygamber (s.a) müslümanlan toplayarak 
onlara şöyle buyurdu: "Bugün bana dünyadan ve dünyadaki her- 
şeyden daha kıymetli birşey nazil olmuştur." Daha sonra bu sureyi 
okudu ve özellikle Hz. Ömer'i çağırarak ona dinletti. Çünkü o her¬ 
kesten daha çok üzüntülüydü. 

Allah Teala'nın bu buyruğunu işitince müslümanlarm kalbleri 
yatışmış, çok geçmeden de bu sulhun faydalan teker teker ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Artık hiç kimsenin bu sulhun muşteşem bir fe¬ 
tih ve zafer olduğuna şüphesi kalmamıştı. Bu faydalan şöyle sırala¬ 
yabiliriz: 

1) Bu banş antlaşmasıyla Arabistan'da Islami bir idarenin varlığı 
tam olarak ilk defa kabul edilmiş oluyordu. Bu olaya kadar Arablar, 
Hz. Peygamber e (s.a) ve Ashabına, Kureyş ve Arab kabilelere karşı 
isyan etmiş bir zümre olarak bakıyorlardı. Dolayısıyla müslümanla- 
n kanun dışı (illegal) kabul ediyorlardı. Artık Kureyş in kendisi Pey¬ 
gamber (s.a) ile antlaşma yaparak İslam idaresinin sınırlan içinde, 
Hz. Peygamberin (s.a) iktidarını kabul ediyor ve Arab kabileleri için¬ 
de bu iki siyasi güçten istedikleri biriyle, çekinmeden dostluk kurma 
kapısı açılmış oluyordu. 

2) Müslümanların Kabe'yi ziyaret etme hakkını kabul etmekle Ku¬ 
reyş, kendiliğinden şimdiye kadar iddia ettikleri gibi İslam'ın bir din- 

(7) Mekke'de yaklaşık 25 mil uzaklıkta bir yerdir. 
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sizlik değil, bilakis Arablar için de mevcut dinlerden biri olduğunu 
kabul etmiş oluyorlardı. Diğer Arablar gibi bu dinde olanlar da Hac 
ve Umre ibadetlerini yerine getirme hakkına sahip oluyorlardı. Bu 

anlaşma sayesinde, Kureyş'in propagandası yüzünden Arablanr. 

gönlünde İslam aleyhinde yerleşmiş olan nefret azalmıştır. 
3) On sene müddetle savaşın durdurulmasının karar altına alın¬ 

masından dolayı müsülmanlann güvenliği sağlanmış ve bütün Ara¬ 
bistan'ın en uzak noktalarına dağılarak süratle İslam'ı yaymışlardır. 
Hudeybiye sulhundan önceki 19 yıllık süre içerisinde müslüman 
olanların sayısı kadar insan, bundan sonraki iki sene içerisinde 
müslüman olmuştur. Hatta iki yıl sonra Mekke'lilerin anlaşmayı 
bozması üzerine Hz. Peygamber (s.a) Mekke'yi fethetmek için yola 

çıktığı zaman beraberinde 10.000 kişilik bir ordu vardı. 
4) Kureyş tarafından savaşın durdurulmasından sonra Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) kendi bölgesi içinde İslam Devleti ni sağlam bir şekilde 

oturtmak ve İslam kanunlarını tam olarak uygulayarak İslam topl - 
munu üstün bir medeniyet ve ahlak örneği yapma fırsatı bulmuştu -. 
Bu öyle büyük bir nimettir ki; Allah Te'ala bununla ilgili olarak Mai- 
de Suresi nin 3. ayetinde şöyle buyuruyor: "Bugün ben dininizi sizin 
için kemale erdirdim ve nimetimi üzerinize tamamladım. Sizin için 
İslam’ı din olarak seçip beğendim. (Daha geniş bilgi için bkz. Maide, 

giriş bölümü ve an: 15) 
5) Kureyş'le anlaşma yapılarak güney sınırlarının emniyete alın¬ 

masıyla müslümanlar Kuzey ve Orta Arabistan'ın bütün muhtelif 
güçlerini kolaylıkla yenmişlerdir. Hudeybiye Antlaşması nın imza¬ 
lanması üzerinden henüz 3 ay geçmişti ki yahudilerin en büyük yer¬ 
leşim merkezi Hayber fethedildi. Daha sonra Fedek, Vadi-el Kura, 
Teyma ve Tebük un yahudi köyleri İslam idaresi altına girdi. Bundan 
sonra, Orta Arabistan'ın yahudi ve Kureyşlilerle gizli ilişkiler kuran 
bütün kabileleri de Hz. Peygamberin (s.a) emrine girmişlerdir. Böy- 
lece Hudeybiye banşı iki sene içerisinde Arabistan'da güç dengesini 
öyle değiştirmiştir ki, Kureyş ve müşriklerin gücü altedilmiş ve İs¬ 

lam'ın galibiyeti kesinleşmiştir. Görüldüğü üzere bu banşı müslü¬ 
manlar kendileri için bir başansızlık, Kureyş de bir başan olarak te¬ 
lakki etmekteyken, müslümanlara nasip olan hayırlar böylesine 
çoktu. 

Bu anlaşma şartlan içinde müslümanlara en ağır gelen şey: Mek¬ 
ke'den kaçarak Medine'ye gelenlerin iade edilmesi, buna karşılık 
Medine'den kaçıp Mekke'ye gidenlerin iade edilmemesini öngören 
madde idi. Fakat çok az bir zaman geçmişti ki bu madde de Kureyş'in 

aleyhine çalışmaya başladı. 
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Hz. Peygamber in (s.a) uzak görüşüyle anlaşmanın yararlı sonuç¬ 
larım görerek anlaşmayı imzalamasının uygunluğu bu tecrübeler 

sonunda iyice anlaşıldı. 
Anlaşmanın yapılmasından birkaç gün sonra, Ebu Basir isimli 

bir müslüman Kureyş'in elinden kurtulup Medine'ye ulaştı. Kureyş 
onun geri gönderilmesini istedi. Hz. Peygamber (s.a) anlaşma gereği, 

onu geri verdi. Fakat Ebu Basir Mekke’ye götürülürken Kureyş he¬ 
yetinin elinden kurtulup kaçtı ve Kızıl Deniz sahilinde Kureyş'in ti¬ 
caret kervanlarının geçtiği yol üzerinde yerleşti. Bu olaydan sonra 
Kureyş'in elinden kurtulan her müslüman kaçarak Medine'ye gitmi¬ 
yor, bunun yerine Ebu Basir'in yanına gidiyordu. Nihayet sayılan 
70'i buldu. Ve bunlar Kureyş kervanlanna saldırarak nefes aldırmaz 

ettiler. Sonunda Kureyşliler kendiliğinden (Medine'ye) Peygamber e 
(s.a) gelerek bu adamlan Medine’ye çağırmasını rica ettiler. Böylece 
Hudeybiye Antlaşması nın o şartı hükmen düşmüş oldu. 

Bu tarihi olaylar dizisi göz önüne alınarak bu sure okunursa daha 

rahat anlaşılması mümkün olur. 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.1 
• t 

2 Oylc ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, 

üzerindeki nimetini tamamlasın 3ve seni dosdoğru bir yola yöneltip-ilet- 
• 4 sm. 

3 Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin.5 

4 Mü’minlerin kalplerine sükünet indirdi6 ki imanlarına iman katsın¬ 

lar.7 Göklerin ve yerin orduları O'nundur. O Allah her şeyi bilendir. Ve 

hikmet sahibidir.8 

AÇIKLAMA 

1. Hudeybiye barışından sonra Allah tarafından zafer müjdesi bil¬ 

dirilince, müslamanlar bu bansın nasıl bir fetih (zafer) olabileceği 

konusunda hayrete düşmüşlerdi, lmanlanndan dolayı Allah Tea- 

la'nın buyruğuna inanmalanna rağmen, onun bir fetih olması fikri 

kimsenin idrakine sığmıyordu. 

Hz. Ömer (r.a) bu ayeti dinleyince şöyle sordu: "Ey Allah'ın elçisi! 

Bu bir zafer midir?” Hz. Peygamber de (s.a) "Evet" dedi, (lbn Ce- 

rir.) 
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Başka bir Sahabi gelerek o da aynı soruyu sordu. Hz. Peygamber 

(s.a) şöyle buyurdu: "Muhammed'in varlığı elinde olan Allah’a yemin 

olsun ki, şüphesiz bu bir fetihtir." (Müsned-i Ahmed, Ebu Davud) 

Medine'ye ulaştıktan sonra bir başka Sahabi de arkadaşlarına: 

"Bu nasıl bir fetihtir? Kabe'yi ziyaret etmemiz yasaklandı; kurbanlık 

develerimiz daha ileri gidemedi, Allah'ın Rasulü Hudeybiye'de dur¬ 

mak zorunda kaldı ve bu banş yüzünden iki mazlum kardeşimiz 

(Ebu Cendel ve Ebu Basir) zalimlerin eline terk edildi." diye serzeniş¬ 
te bulundu. Bu sözler Peygamber e (s.a) ulaşınca şöyle buyurdu: 

"Çok yanlış söz söylenmiştir. Bu, gerçekte çok büyük bir zafer ve fe¬ 

tihtir, siz müşriklerin yurtlarına kadar ilerlediniz, onlar da gelecek 

yıl Umre yapmanız konusunda söz vererek sizi geri dönmeye razı et¬ 

tiler. Onlar savaşa son vermeyi ve banş yapmayı kendiliklerinden is¬ 

tediler. Halbuki onlann kalplerinin size karşı ne kadar kinle dolu ol¬ 

duğunu biliyorsunuz. Allah sizi onlara üstün kılmıştır ve galibiyet 

lütfetmiştir. Siz Uhud Savaşı ndan kaçarken ben de arkanızdan ba¬ 

ğırıyordum. O günü unuttunuz mu? Hendek Savaşı nda her taraf¬ 

tan düşmanın korkunç bir manzara ile saldırıya geçtiği günü unut¬ 

tunuz mu?" (Beyhaki-Urve b. Zübeyr'in rivayetiyle) 

Fakat uzun zaman geçmeden bu barışın bir fetih ve zafer olduğu 

tamamen açığa çıktı. Herkes açıkça anladı ki, gerçekten Hudeybiye 

Anlaşmasıyla İslam fethi de başlamıştır. 

Hz. Abdullah ibn Mes'ud, Hz. Cabir ibn Abdullah ve Hz. Bera b. 

Azib'ten ayn ayn fakat aşağı yukarı aynı manadaki şu sözler rivayet 

edilmiştin İnsanlar, Mekke'nin fethine zaferdir diyorlar, halbuki biz 

asıl zafer olarak Hudeybiye barışını kabul ediyoruz" (Buhari, Müs¬ 

lim, Müsned-i Ahmed, İbn Cerir) 

2. Bu ayetin nazil olduğu yer-durum göz önüne alınırsa, açıkça 

anlaşılmaktadır ki burada zikri geçen bağışlanan günahlardan 

maksat, geçmiş 19 sene içerisinde Hz. Peygamber (s.a) önderliğinde 

İslam'ın yayılması için yapılan mücadeleler, çalışmalar ve savaşlar¬ 

da müslümanlann yaptığı bir takım hatalardır. Bu hatalan hiç kim¬ 

se bilmemektedir. Hatta insan aklı, bu samimi gayretler içinde bir 

eksiklik arayıp bulmakta da acizdir. Ama Allah Teala nazarında, en 

güzel ve en yüce olma ölçüsüne göre bu çalışmalarda öyle bir takım 

kusurlar oluyordu ki bunlardan dolayı müslümanlara müşriklere 

karşı kesin bir zafer nasib olmuyordu. 

Allah Teala'nın buyruğunda şu denmek istenmektedir: "Eğer siz 
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bu hatalarla çalışmalarınıza ve cihadınıza devam etseydiniz, müşrik 

Arablan yenmeniz, onlan alt etmeniz için daha uzun zaman gerekir¬ 

di. Ama biz bütün bu kusurları ve hataları bağışlayarak, sadece ken¬ 

di kerem ve lütfumuzla onlan gidererek, Hudeybiye denen yende size 

bu fetih ve zafer kapısını açtık. Bu zaferi kendi gayretinize başara¬ 
mazdınız. 

Burada şu nokta iyice anlaşılmalıdır: Hc-hangi bir gaye uğruna 

bir topluluk bir çaba gösteriyorsa, bu çabanın eksiklikleri, kusurla- 
n, hatalan, o topluluğun liderine yönelir. Bu kusurlar ve hatalar, li¬ 

derin şahsi hatalandır anlamına gelmez. Aslında bu hatalar bütün o 

topluluk tarafından işlenir. Bizatihi o topluluğun hareketlerinin so¬ 

nucudur. Ama sorumluluk liderde olduğu için suçlamalar lidere yö¬ 

neltilir ve "Davranışlannda şu kusurlar var" denir. 

Nitekim söz Peygamber edir (s.a) ve "Allah senin gelmiş geçmiş bü¬ 

tün günahlarını bağışlamıştır", diye buyurulmuştur. Bu bakımdan 

bu genel ifadeden şu mana da çıkar: Allah nezdinde masum Pey¬ 

gamberin (s.a) bütün sürçmeleri -onun yüksek makam ve mevkiin¬ 

den dolayı sürçme denir- bağışlanmıştır. Daha sonra Sahabe-i Ki¬ 

ram, Hz. Peygamber (s.a) ibadet yaparken ağır meşakKatlere ve ta¬ 

hammülü güç uzun süreli ibadetlere katlandığını gördüklerinde: 

"Sizin gelmiş geçmiş bütün günahlanmz affedilmiştir. O halde kendi 

canınıza bu kadar eziyeti niçin yüklüyorsunuz?" demişlerdi ve Pey¬ 

gamber (s.a) cevap olarak: "Şükreden bir kul olmayayım mı?" diye 

cevap vermişti. (Müsned-i Ahmed, Buhari, Müslim, Ebu Davud) 

3. Nimetin tamamlanmasından maksat; müslümanlann kendi 

yurtlarında her tehlike, endişe ^e dış müdahaleden ko bir 

halde tam olarak İslam medeniyeti, ahlakı ve İslam kanunları ve hü¬ 

kümlerine uygun olarak yaşamaları için hür ve serbest olmaları ve 

onların, Allah ın dinini, Kelime-i Tevhid i yükseltebilmeleri için güç¬ 

lü olmalarıdır. Allah'a kulluk yolunda bir engel ve Kelime-i Tevhid i 

yayma gayretine karşı bir zorluk olan küfr ve fasıklığm üstün gelme¬ 

si, Kur an-ı Kerim in "fitne" diye isimlendirdiği olay müslümanlar 

için büyük bir musibettir. Müslümanlann bu fitneden kurtularak 

Allah'ın dininin eksiksiz olarak yaşanıp tatbik edildiği bir İslam bel¬ 

desine (Dar-ül Islam a) sahip olmalan, bununla birlikte Allah'ın ar¬ 

zında küfr ve fasıklık yerine iman ve takvanın yerleşebileceği fırsat 

ve vasıtalann ellerine geçmesi, Allah'ın nimetinin onlar üzerine ta¬ 

mamlanması anlamına gelir. 
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Bu nimetin müslümanlara Allah ın Rasulü yüzü suyu hürmetine 

verilmesine işaret olarak, Allah, Peygamber e (s.a) Biz sana nimeti¬ 

mizi tamamlamak istedik, bundan dolayı da bu fethi lütfettik" bu¬ 

yurmuştur. 
4. Burada Peygamber'e (s.a) doğru yolu göstermekten maksat, fe¬ 

tih ve zafer yolunu göstermektir. Diğer bir ifade ile Allah Teala Hu¬ 

deybiye'de bu banş anlaşmasını yaptırarak, İslam'ın yayılmasına 

engel olan bütün güçleri mağlub edebilecekleri en uygun ve en güzel 

yolu göstermiştir. 
5. Diğer bir tercüme de şu olabilir: "Sana emsalsiz bir yardım (za¬ 

fer) lütfetti (bahşetti)". Burada "Nasran Azizen" ifadesi kullanılmış¬ 

tır. "Aziz", çok güçlü ve benzersiz anlamına gelir. Aynca emsalsiz ve 

nadir anlamlarında da kullanılır, ilk anlamına bağlı olarak bu ifade¬ 

den kastedilen anlam şudur: Allah size bu banş sebebiyle düşman- 

lannızı aciz bırakacak bir yardım yapmıştır. Kelimenin ikinci anlamı 

gözönüne alındığında kastedilmek istenen şu olabilin "Çok nadir de 

olsa bazen birine yardım etmek için öyle ilginç bir yol seçilir ki, in¬ 

sanlara görünüşte sadece mağlup sayılan bir banş antlaşması gibi 

geldiği halde gerçekte kesin bir zaferin ve fethin başlangıcı olabi¬ 

lir. 
6. "Sekinet" Arapça'da sakinlik, gönül huzuru, itminan ve kalb 

huzuru anlamına gelir. Bu ayette Allah, mü minlerin kalbine sekine- 

ti, kalb huzurunu indirmesini, Hudeybiye'de müslümanlara nasip 

ediği o fethin sonuçlanndan biri olarak zikretmektedir. 

O günkü durumlara birazcık dikkat edilirse bunun nasıl bir sa¬ 

kinlik ve kalb huzuru olduğu ve bu huzurun da nasıl bu fethin sonu¬ 

cu olduğu iyice anlaşılacaktır. 

Hz. Peygamber (s.a). Umre için Mekke-i Muazzama'ya gitme arzu¬ 

sunu açıkladığında, müslümanlar korku ve endişeye kapılarak mü¬ 

nafıklar gibi bunun apaçık ölüme gitmek demek olduğunu düşünse- 

lerdi veya daha yolda iken Kureyşlilerin zorlu bir savaşa hazır olduk¬ 

larını öğrenip bundan dolayı içlerine bir korku düşse idi, şüphesiz 

Hudeybiye'de oıtaya çıkan sonuçlar asla olmayacaktı. 

Hudeybiye'de kafirler müslümanlan yollarına devam etmekten 

alıkoyduğunda, gizli baskınlar ve saldırılar yaparak müslümanlan 

tahrik etmeye çalıştıklarında Hz. Osman'ın şehid edildiği haberi gel¬ 

diğinde ve Ebu Cendel perişan haliyle müslümanlann gözleri önüne 

dikildiğinde müslümanlar tahrike kapılarak Hz. Peygamber in (s.a) 
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kurduğu disiplini ve düzeni bozsalardı, bu olaylar herşeyi berbat et¬ 

meye yetecekti. Dahası, Hz. Peygamber (s.a) banş antlaşmasını 

müslümanlann hiç beğenmedikleri şartlara rağmen yaparken müs- 

lümanlar Peygamber e (s.a) itaatsizlik yapsalardı, Hudeybiye'nin 

büyük zaferi büyük bir hezimete dönüşecekti. 

Allah ın büyük bir lutfu olarak o nazik zamanda müslümanlann 

kalblerine, yüce Peygamber in Önderliği, Hak dine bağlılıktan ve 

temsilcilerinin doğru yolda olduğu hususunda, huzur ve sükunet 
(mutmain olma) verilmişti. Böylece onlar kalb huzuru ve sükunet 

içinde Allah yolunda meydana gelebilecek herşeye sabredeceklerine 

karar verdiler. Bunun sonucu olarak da korku, endişe, tahrik, ümit¬ 

sizlik gibi her türlü olumsuzluktan korunmuş oldular. Kamplarında 

tam bir disiplin ve düzen hüküm sürdü. Yine o sükunet ve kalb hu¬ 

zuru sayesinde müslümanlar, barış şartlanndan dolayı çok üzgün 

olmalanna rağmen Hz. Peygamber in (s.a) kararına boyun eğdiler ve 

Umre yapmak için çıkılan bu tehlikeli yolculuk bir zaferin sebebi ol¬ 

du. 
7. Yani, bu olay sırasında karşılaştıktan zorluklar karşısında gös¬ 

terdikleri samimiyet, takva ve itaatteki sebatlan sebebiyle, onlarda 

mevcut bulunan imana ek bir iman onlara nasip oldu. Bu ayet de 

imanın durgun ve donuk olmadığını, bilakis onda yükselme ve alçal¬ 

ma olabileceğini belirten ayetler dizisindendir. İslam'ı kabul ettikten 

sonra müslüman, hayatında adım başına birçok olaylarla karşıla¬ 

şır. Bu olaylar o insanın Allah'ın dini üzerine yaşarken, canını, malı¬ 

nı, duygularını, isteklerini, vakitlerini, huzur ve menfaatlerini feda 

etmeye hazır olup olmadığını ölçen birer imtihan niteliğindedir. 

Bu imtihanlarda mü min fedakarlık yolunu seçerse imanında 

yükselme ve yücelme olur. Ve eğer fedakarlıktan yüz çevirirse imanı 

donar kalır. Hatta başlangıçtaki imanı bile tehlikeye girer. Halbuki o 

imanı sayesinde Islam a girmişti. (Bkz. Enfal an: 2. Ahzab an: 38) 

8. Anlatılmak istenen şudur "Allah katında öyle bir ordu vardır ki 

isterse Allah, onunla kafirleri birden yok eder. Fakat hikmetine bi¬ 

naen bu işi mü minlerin omuzuna yükledi. Böylece gerçek mü min- 

ler, kafirlere karşı mücadele edecekler, didinecekler, savaşarak Al¬ 

lah in dinini yüceltecekler, Kelime-i Tevhid i yayacaklar, bunun kar¬ 

şılığında da yüksek derecelere ve ahirette mükafatlara nail olacak¬ 

lardır." Nitekim daha sonraki ayette bu durum bildirilmektedir. 
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5 (Bütün bunlar,) Mü'min erkekleri ve rnü’min kadınlan,5 6 7 8 9 içinde ebe¬ 

di kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve 

onlann kötülüklerini örtüp-bağışlaması içindir.10 İşte bu, Allah katında 

'büyük kurtuluş ve mutluluktur. 

6 Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunmakta olan münafık11 erkeklerle 

münafık kadınlan ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlan azablandırma- 

sı için. O kötülük çemberi, tepelerine insin.12 Allah, onlara karşı gazab- 

lanmış, onlan lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları 

yer ne kötüdür. 

7 Göklerin ve yerin ordulan, Allah’ındır. Allah, üstün ve güçlü olan¬ 

dır, hüküm ve hikmet sahibidir.13 

8 Şüphesiz, biz seni bir şahid,14 bir müjde verici ve bir uyancı-korku- 

tucu!o olarak gönderdik. 

AÇIKLAMA 

9. Kur an-ı Kerimde iman edenlerin mükafatı genel olarak anlatı¬ 
lır. Kadın, erkek ayn ayn açıklanarak mükafat verileceği belirtilmez. 
Fakat burada, tek başına zikredilmesi halinde mükafaatın sadece 
erkeklere verileceği zannedilir diye Allah (c.c), mü'min kadınlar hak- 
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kında mü min erkeklerle beraber bu ecir ve sevaba ortak olacakları¬ 
na açıklık getirmiştir. Bunun sebebi açıktır; kocalarını, oğullarını, 
kardeşlerini, babalarını, bu tehlikeli yolculuktan alıkoyma ve göz¬ 
yaşları döküp feryatlar ederek onların cesaretlerini kırma yerine, ce¬ 
saretlerini yükselten, onların arkasından evlerinin, mallarının, na¬ 
muslarının, çocuklarının muhafızı olarak gözlerini geride bıraktır¬ 

mayan, 1400 sahabenin bir anda sefere katılıp gitmesini fırsat bile¬ 
rek etraftaki kafir kabilelerin şehre hücum etmesini düşünüp de fer¬ 
yat ve figan etmeyen mü'min kadınlar, evlerinde oturmalarına rağ 
men, cihad mükafaatmda elbette mü'min erkeklerle beraber olmalı¬ 
dırlar. 

lO.lnsan olmalanndan dolayı beşeri zayıflıklar sebebiyle yaptıkla¬ 
rı bir takım kusurları, hataları affettiği, onlan cennete sokmadan 
önce o günahlara ait bütün izleri silecek. Yani onlar utanmasınlar 
diye alınlannda günahların eseri ve izi olmadan cennete girecekler¬ 
dir. 

11. Daha sonraki ayette belirtildiği gibi, Medine civarındaki mü¬ 
nafıklar bu olayda Hz. Peygamber ve sahabenin sağ-salim geri dön¬ 
meyeceklerini zannediyorlardı. Mekkeli müşrikler ve aynı tutumda 
olan kafirler de Peygamber i (s.a) ve Ashabı Umre yapmaktan alıkoy¬ 
makla onlan küçük düşürdüklerine inanıyorlardı. 

Aslında bu iki zümrenin de düşüncelerinin altında yatan kötü 
zanlan; Allah'ın Peygamber e (s.a) yardım etmeyeceği ve hakk ile ba¬ 
tıl savaşında, hakkın batıla mağlup olacağı şeklinde idi. 

12. Yani, onlar kurtulmak istedikleri kötü sonucun, kurtulmak 
için aldıklan tedbirlerin girdabına kapıldılar. Ve tedbirleri kendileri¬ 
nin o kötü sonuca yaklaşmasına neden oldu. 

13. Burada aynı konu başka bir maksat için tekrarlanmıştır. 4. 
ayette belirtildiği gibi, kafirlere karşı savaşı, Allah ın meleklerinden 

kurulu orduya değil de mü'min kişilerden meydana gelen ordu ile 
yaptırması, onların mükafat elde etmeleri içindir. Burada bu konu¬ 

nun ikinci bir kere tekrarlanmasının sebebi, Allah birine ceza ver¬ 
mek isterse onu mahvetmek için sayısız ordularından istediğini kul¬ 
lanabileceğini, hiç kimsenin kendi tedbirleri ile bundan kurtulama¬ 
yacağını vurgulamak istemesidir. 

14. Şah Veliyullah Dihlevi, "Şahid" kelimesini Hakkı açıklayan" 
şeklinde tercüme etmiştir. Diğer bazı tercümelerde "Şahitlik yapan" 
şeklindedir. Şahidlik kelimesi iki manayı da içine alıyor. (Daha fazla 
bilgi için bkz. Ahzab an: 82) 

15. Geniş bilgi için bkz. Ahzab an: 83. 
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9 Ki Allah’a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup-desteklemeniz, 

onu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah-akşam O’nu (Allah'ı) teş¬ 

bih etmeniz için.16 

10 Şüphesiz, sana biat edenler,17 ancak Allah'a biat etmişlerdir. Al¬ 

lah'ın eli, onların ellerinin üzerindedir. 18Şu halde, kim ahdini bozarsa, 

artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a karşı 

verdiği ahdine vefa gösterirse,19 artık O da, ona büyük bir ecir verecek¬ 

tir. 

AÇIKLAMA 

16. Bazı mvlfessirler ’Tuazziru" ve Tuvekkiru' kelimelerinin za¬ 

mirleri Peygamber e ve "Tusebbihu" kelimesinin zamiri ise Allah'a gi¬ 

der demişlerdir. Yani onlara göre ayetin manası, "Siz Peygamber'e 

tabi olun, ona tazim ve saygı gösterin ve Allah'ı sabah-akşam teşbih 

edin" şeklindedir. Ama hiç bir sebeb ve ilgi yokken aynı yerdeki za¬ 

mirleri ayn ayn yerlere göndermek doğru olmaz zannederim. Nite¬ 

kim diğer bir grup tefsirci bütün zamirleri Allah a göndermektedir. 

Onlara göre ayetin manası: "Siz Allah'a tabi olun, ona ta zim ve saygı 

gösterin, onu sabah-akşam teşbih edin" şeklinde olmalıdır. "Sabah- 
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Akşam1' ifadesinden kasıt, sadece sabah ve akşam vakitleri değil her 

vakit anlamına gelmektedir. Bazen biz "Bu işin şöhreti doğuyu-batı- 

yı tuttu" deriz. Bu sadece doğunun ve batının insanları bunu biliyor 

demek değildir, bilakis bunun namı, sanı bütün dünyayı tuttu de¬ 

mektir. Yukarıdaki ifade de buna benzer bir anlam taşıyor. 

17. Hz. Osman'ın Mekke'de şehid edildiği haberi geldiği sırada Hu- 

deybiye'de Peygamber in (s.a) Sahebe-i Kiram dan aldığı biata işaret 

edilmektedir. Bazı rivayetlere göre bu biat ölüm üzerine verilmişti. 

Diğer bazı rivayetlere göre ise, savaş meydanından kaçılmayacağma 

dair söz verilmişti. İlk şekil Hz. Seleme b. Ekva tarafından rivayet 

edilmiştir. İkincisi ise ibn Ömer, Cabir b. Abdillah ve Muakkil b. Ye- 

sar'dan rivayet edilmiştir. İki rivayet de aynı sonucu ihtiva ediyor. 

Sahabe-i Kiram, Hz. Osman'ın şehid edildiği haberini duyunca: 

"Eğer bu doğruysa hepimiz burada başımız kesilerek öldürülecek ol¬ 

sak bile Kureyş'den intikam alacağız" diye Hz. Peygamberin (s.a) eli 

üzerine biat etmişlerdi. Henüz Hz. Osman'ın şehid olup olmadığı ke¬ 

sin olarak bilinmediği için, Hz. Peygamber (s.a) bir elini Hz. Osman 

adına, diğer elini de kendi adına kullanarak birbiri üzerine koyarak 

biat yapmıştı. Bu hareketiyle de mübarek elini Hz. Osman'ın eli yeri¬ 

ne kullanarak onu bu biata ortak kılmakla Hz. Osman'a büyük bir 

şeref payesi vermişti. Hz. Peygamber in (s.a) onun adına biat yapma¬ 

sı, eğer Hz. Osman o anda orada olsaydı mutlaka biat edeceğine ta¬ 

mamen inandığı anlamına gelir. 

18. Halkın üzerine biat ettiği el. Peygamber in (s.a) şahsını ifade 

eden el değil, Allah'ın elçisine ait bir el idi. Bu biat. Peygamber (s.a) 

aracılığı ile bizzat Allah'a yapılan bir biatti. 

19. Burada çok hoş, ince manalı bir ifade dikkati çekiyor. Arap¬ 

ça'nın genel kuralı sebebiyle buradaki metni "Ahede aleyhillah" oku¬ 

mak gerekir. Fakat bu genel kaideden saparak burada "aleyhullah" 

okunmaktadır. Meşhur büyük alim Alusî bu istisnayı harekelemeyi 

iki sebebe dayandırmaktadır. 

Birincisi; bu özel yerde O yüce zatın büyüklüğü ve şanının üstün¬ 

lüğünün açıklanması kastedilmiştir ki, onunla bu ahitleşme icra 

edilmişti. Bu bakımdan burada "aleyhi yerine "aleyhu" daha uygun¬ 

dur. 

İkincisi ise; "aleyhi" kelimesindeki "hi" aslında "hu"nun yerini tut¬ 

maktadır. Asıl harekesi de esre değil ötre'dlr. Bundan dolayı burada 

onun asıl harekesini yerinde bırakmak ahde vefanın konusu ile ilgi¬ 

sini daha da artırmaktadır. 



412 TEFHİMU'L KUR’AN 48 / Fetih Suresi 

11 Bedevilerden geride bırakılanlar,20 sana diyecekler ki: "Bizi malla¬ 
rımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile." 
Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar.21 De ki: "Şimdi 
Allah, size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Al¬ 

lah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah, yapmakta 
olduklarınızı haber alandır."22 

12 Hayır, siz peygamberin ve mü’minlerin, ailelerine ebedi olarak bir 

daha dönmeyeceklerini zannettiniz; bu, sizin kalplerinizde çekici kılın¬ 
dı ^Ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz da, yıkıma uğramış bir kavim24 
oldunuz. 

13 Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse, (bilsin ki) gerçekten biz, 
kâfirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır.23 

AÇIKLAMA 

20. Burada. Peygamberin (s.a) Umre için sefere katılmaları çağrısı 
kendilerine ulaştığında, iman etmelerine rağmen canlarını daha üs¬ 
tün tutup davete uymayarak evlerinden çıkmayan Medine civarın- 
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daki insanlar kastedilmektedir. Rivayetlere göre bunlar Eşlem, Mü- 
zelne, Cüheyne, Gifar, Esca, Dil ve diğer kabile halklarıdır. 

21. Bu ifadenin iki anlamı vardır: 1) Bu insanların siz Medine’ye 
ulaştığınızda ileri sürecekleri özür tamamen yalandan ibaret ola¬ 
caktır. Halbuki niçin evlerinde kalıp sefere katılmadıklarını kendile¬ 
ri çok iyi biliyor. 2) Onların Allah Rasulu nden bağışlanma istemeleri 
göstermeliktir, sadece dilleriyle söylerler bunu, aslında onlar bu ha¬ 
reketlerinden dolayı ne pişman olmuşlar ne Peygambere tabi olma¬ 
dıklarından dolayı günah işlediklerinin farkındadırlar, ne de kalple¬ 
rinde gerçekten bağışlanma arzusu vardır. Akıllarınca onlar bu teh¬ 
likeli sefere gitmeyerek çok akıllı hareket ettiklerini zannetmektedir¬ 
ler. Eğer onlar hakikaten Allah'ı ve mağfiretini gözönünde tutup sa- 
kmsalardı evlerine çekilip seferden uzak kalmazlardı. 

22. Yani Allah (c.c) hüküm ve karannı sizin amellerinizin gerçek 
yönünü ve hakiki mahiyetini bilmesine göre verecektir. Eğer ameli¬ 
niz cezayı gerektiriyorsa, ben sizin bağışlanmanız için dua etsem bile 
benim bu duam sizi Allah ın azabmdan kurtaramayacaktır. Ve eğer 
ameliniz ceza ve azabı gerektirmiyorsa hakkınızda bağışlanmanız 
için dua etmesem bile hiçbir azab ulaşmayacaktır. Tercih bana değil, 
sadece Allah'a aittir. Hiç kimsenin sözleri O nu aldatamaz, bu ba¬ 
kımdan sizin sözlerinizi görünüşe bakıp da doğru kabul etsem ve 
buna göre hakkınızda bağışlanmayı, mağfiretinizi dilesem bile bu¬ 
nun hiçbir faydası yoktur. 

23. Yani, siz, Hz. Peygamber (s.a) ve iman etmiş arkadaşlarının 
karşı karşıya gelmek üzere gittikleri o büyük tehlikeden kendinizi 
kurtardığınızı zannederek çok sevinmiştiniz. Bu, sizin gözünüzde 
çok akıllıca bir davranıştı. Ve siz peygamber ve mü minlerin böyle 
zor bir seferden kurtulup geri dönmeyeceğine sevinirken utanmadı¬ 
nız. İman ettiğinizi ileri sürdüğünüz halde bile bundan üzüntü duy¬ 
madınız. Aksine kendinizi Peygamber ile birlikte bu tehlikeye atma¬ 
dığınızdan dolayı çok sevinmiştiniz. 

24. "Küntüm kavmen bura"; "Bura" kelimesi "Bair'in çoğuludur. 
Bair'in ise iki manası vardır. 1) Bozguncu, içinde fesat olan, hiçbir 
hayırlı işe yaramayan, hayırsız adam. 2) Mahvolan, sonu kötü, fela¬ 
ket yolunda giden. 

25. Burada Allah, kendisi ve dini konusunda samimi olmayanları 
ve imtihan vakti geldiğinde din uğruna canını, malını, menfaatlerini 
tehlikeye atmaktan çekinenleri açık bir ifadeyle imandan uzak kafir¬ 
ler olarak nitelemiştir. Halbuki bu, dünyada hiçbir şahıs ve zümre 
hakkında İslam dışıdır veya İslam'dan çıkmıştır şeklinde bir karara 
yol açabilecek cinste bir küfür değildir. Fakat o ahirette mü'min ola¬ 
rak kabul edilmelerini imkansız kılan bir küfürdür. Bunun delili de 
şudur Hz. Peygamber (s.a), hakkında bu ayetin nazil olduğu insan¬ 
larla İslam dışı olmuşlardır dememiştir. Ne de onlara kafirlere yapı¬ 
lan muamele yapılmıştır. 
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14 Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; dilediğine mağfiret eder, di¬ 
lediğini azablandınr. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.26 

15 Geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diye¬ 

ceklerdir ki: "Bizi bırakın da sizi izleyelim."27 Onlar, Allah’ın kelâmını 
değiştirmek istiyorlar.28 De ki: "Siz, kesin olarak bizim izimizden gel¬ 
mezsiniz. Allah, daha evvel böyle buyurdu."29 Bunun üzerine: "Hayır, 
bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayanlardır. 

AÇIKLAMA 

26. Yukarıdaki ağır suçlamadan sonra Allah'ın çok bağışlayıcı ve 
çok merhamet edici olduğunun zikredilmesinde latif bir kinaye var¬ 

dır. Bu ilahi buyruktan şu kastedilmektedir: Eğer samimi olmayan, 
ihlassız tutumunuzu terkedip samimiyet ve dürüstlük yolunu se¬ 
çerseniz, Allah'ın sizi bağışlayan ve size merhamet eden olduğunu 
göreceksiniz. O, sizin geçmiş günahlarınızı affedecek ve gelecekte de 
ihlas ve samimiyetinize uygun olarak size muamele edecektir. 

27. Yani çok yakında o vakit gelecek. Bugün tehlikeli bir yolculuk¬ 

ta seninle gitmeye cesaret edemeyenler, senin pekeok ganimet mal¬ 
lan ele geçirdiğini, kolaylıkla zafere doğru gittiğini gördüklerinde, 
kendiliklerinden bizi de beraberinde götür diye koşarak gelecekler. 

Bu olay Hudeybiye banşmdan üç ay sonra Hz. Peygamber (s.a) Hay- 
ber'i kuşatıp kolaylıkla fethettiği zaman meydana gelmişti. İşte o za- 
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man herkes Kureyş'le yapılan bu banş antlaşmasından sonra sade¬ 
ce Hayber değil, Teyma, Fedek, Va di el-Kura' ve Kuzey Hicaz'ın diğer 
yahudileri bile müslümanlann karşısına çıkılamayacağını ve bütün 

bu yerlerin olgun bir meyve gibi İslam idaresinin kucağma düşeceği¬ 
ni açıkça görebiliyordu. 

Bu bakımdan Allah Hz. Peygamber e bu ayetlerle Medine civarı¬ 
nın bu menfaatperest insanlarının bu çeşit kolay zaferlerin meyda¬ 
na geldiğini gördükçe, "Onlara biz de katılalım” diye Peygamber in 
yanma koşarak gelip dikileceklerini ön bir haber olarak vermişti. 
Ama Ey Peygamber! Sen onlara açıkça "Bu fetilılere katılmanıza asla 
izin verilmeyecek, bu ancak tehlikeler karşısında başlarını ortaya 
koyup ileri atılan yiğit insanların hakkıdır" diye cevap ver. 

28Allah'ın emrinden maksat: Hayber seferine Peygamber (s.a) ile 
birlikte sadece Hudeybiye seferinde onun yanında olup Rıdvan biatı- 
na katılanlara izin verileceğini belirten ilahi emirdir. Allah Hayber'in 

ganimet mallarını onlara mahsus kılmıştı. Nitekim 18. ayette de bu 
açıkça belirtilmiştir. 

29. "Allah daha önceden böyle buyurmuştur", ifadesini, bu ayetin 
gelmesinden önce bu konuya ait herhangi bir hüküm ve karar gel¬ 
miş olmalıdır ve burada işte ona işaret edilmiştir, şeklinde tefsir 
edenlerin düşüncesi yanlış bir anlamanın sonucudur. Bu surede bu 

konuya ait bu ayetten önce hiç bir hüküm bulunmadığı için de, 
Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bunu aramaya kalkışmışlardır. 
Hatta Tevbe Suresi'nin 84. ayetinin bu aradıkları ayet olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Fakat gerçekte o ayet buna uygun düşmemektedir. 
Bu ayet Tebuk Savaşı sırasında nazil olmuştur, bu savaş ise Fetih 
Suresi nin indirildiği dönemden 3 sene sonradır. 

Konunun aslı şudur: Bu ayetin işareti yine bizzat bu surenin 18 - 
19. ayetlerine yönelik olmalıdır. Ve "Allah önceden emir buyurmuş¬ 
tur." ifadesinden kasıt bu ayetten önce buyurmuş olması değil, bila¬ 
kis muhallefin (harbe katılmayıp geri kalanlar) ile yapılan bu konuş¬ 

madan önce buyurmuş olmasıdır. Muhallefınle yapılan bu konuşma 
-ki onunla ilgili olarak burada Hz. Peygamber (s.a) önceden ikaz edil¬ 

miştir- Hayber'in fethine gidildiği sırada yapılmıştı ve tümüyle bu 
sure, içinde 18-19. ayetler de dahil olmak üzere Hayber'in fethinden 
3 ay önce Hudeybiye den dönerken yolda nazil olmuştur. 

İfadelerin sırasını dikkatlice incelerseniz göreceksiniz ki burada 
Allah Hz. Peygamber e, Medine'ye geri döndüklerinde savaşa katıl¬ 
mayıp geride kalanların gelerek özür dileyip mazeretler sıralamala¬ 
rına karşı vereceği cevabı önceden kendisine bildiriyor. Ve Hayber'in 
fethine gidileceği sırada da onlann savaşa katılma arzularına vere¬ 
ceği cevabın da bu olması gerektiğini tembihliyor. 
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16 Bedevilerden geride bırakılanlara de ki: "Siz yakında zorlu savaşçı 

olan bir kavme çağrılacaksınız; onlarla (ya) savaşırsınız ya da (onlar) 

müslüman olurlar.30 Bu durumda eğer itaat ederseniz, Allah, size güzel 

bir ecir verir; eğer bundan önce sırt çevirdiğiniz gibi (yine) sırt çevirirse¬ 

niz, sizi acı bir azab ile a zablandırır." 

i 7 Kör olana güçlük (sorumluluk) yoktur, topal olana gülük yoktur, 

hasta olana da güçlük yoktur.31 Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, (Al¬ 

lah) onu, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de sırt çevirirse, 

onu acıklı bir azab ile azablandırır. 

18 Andolsun, Allah, sana o ağacın altında 32biat ederlerken mü’min- 

lerden razı olmuştur, kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine 'gü¬ 

ven duygusu ve huzuri indirmiştir33 ve onlara yakın bir fethi sevap (kar¬ 

şılığı) olarak vermiştir; 

19 Ve alacakları birçok ganimetleri de.34 Allah, üstün ve güçlü olan¬ 

dır, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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AÇIKLAMA 

3*). Burada "ev yuslimune" lafzından İki mana kastediliyor: 1) On- 

İa: slam'ı kabul etsinler, 2) Onlar İslam idaresine itaati kabul ets'n- 
ler. 

31. Cihada geçerli bir özrü dolayısıyla katılamayanlar, bundan do¬ 
layı sorumlu tutulamazlar. Ama güçlü, kuvvetli, sapasağlam insan¬ 
lar birtakım bahaneler uydurarak yerlerinden kıpırdamazlar, ciha¬ 
da katılmazlarsa, Allah ve dini konusunda samimi kabul edilemez¬ 
ler. Ve onlara İslam toplum düzeni içinde olmanın menfaatlerinden 
devamlı faaydalanmalan fırsatı verilemez. Ama İslam uğruna can fe¬ 
da etme sırası gelince müslümanlar İslam cemiyeti içinde bu adam¬ 
ların da can ve mallarını korurlar. Burada şunu iyi bilmek gerekir ki 
şenat iki cins insanın cihada iştirak etmemesini mazur gömüş¬ 
tür 

1) Bedeni sebebler nedeniyle savaşamayacak durumda olanla.. 
Mesela, küçük yaştaki çocuklar, kadınlar, deliler, körler, savaşama¬ 
yacak sakatlıkları (el-ayak) olanlar. 

2) Çeşitli makul sebeplerden dolayı cihada katılması imkansız 
olanlar: Mesela, köleler, savaşmaya hazır oldukları halde silah ve di¬ 
ğer mühimmatı elde edemeyenler veya kısa süre içinde borcunu öde¬ 
mek mecburiyetinde olup alacaklısının ödeme süresini uzatmadığı 
kimseler, bakıma muhtaç anne-babası olanlar. Burada şunu da 
açıklamak gerekir; eğer çocuklarına muhtaç olan anne-babâ müslü- 
man ise. evladı onlardan izin almadan cihada katılmamalıdır. Ama 
eğer kafirlerse onlann engellemesinden dolayı hiçbir kişinin cihada 
katılmaması caiz olmaz. 

32. Burada yine Hudeybiye de Sahabe-i Kiram dan alınan biattan 
bahsedilmektedir. Bu biat a Rıdvan biati (gönül hoşluğuyla yapılan 
biat) denilmiştir. Nitekim Allah (c.c) bu ayette bu tehlikeli durumda 
canlarını feda etmekte zerre kadar tereddüd etmeyen ve Peygam¬ 
berin eli üzerine Allah yoluna başkoyduklannı bildiren biatlannı 
yaparak sapasağlam bir imana sahip olduklarını açıkça ispat eden o 

insanlardan memnun ve razı olduğunu müjdelemiştir. Müslüman¬ 
ların üzerinde sadece birer kılıç vardı. O zaman sadece 1400 kişiydi¬ 
ler, üzerlerinde savaş kıyafeti değil, ihram bezi vardı. Savaş karar¬ 

gahları Medine'den 250 mil uzaklıktaydı. Eğer bu insanların Allah, 

Peygamberi ve dini konusundaki samimiyetleri biraz az olsaydı, bu 
son derece tehlikeli durumda Peygamber i tek başına bırakırlar ve 

İslam mücadelesi de artık ebedi olarak sona ermiş olurdu, içlerinde¬ 
ki iman ve ihlaslanndan başka hiçbir güç onlambu biata mecbur 
edemezdi. Onlann böyle bir durumda Allah'ın dini uğruna ölmeye ve 
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öldürmeye hazır ve amade olmaları imanlarında ne derece sağlam ve 
halis olduklarına, Allah Rasulü'ne vefada en üst dereceye ulaşmış 
olduklanna açık bir delildir. Allah'ın memnuniyetini ve rızasını bil¬ 

diren bir belge niteliğindeki lütfü bu ayetle verildikten sonra, her¬ 
hangi biri bunlara öfke duyar veya onlara dil uzatırsa, bu kimselerin 
karşı çıkışı onlara değil Allah'adır. Bunun üzerine "Allah bu kişilere 
rızasını gösterdiği sırada samimi idiler, ama daha sonra aynı kişiler 
Allah ve Rasulü'ne vefasızlık ettiler" diyenler, Allah'a sû-i zan da bu¬ 
lunmaktadırlar. Allah bu ayeti indirdiği sırada onlann geleceğini bil¬ 
miyor muydu da sadece o günkü durumlarını görerek bu övgüyü on¬ 
lara lütfetti. Altında biat yapılan ağaçla ilgili olarak Hz. Nafi Mevya b. 
Ömer'in şu rivayeti çok yaygınlaşmıştır: insanlar sürekli bu ağacı 

ziyaret ederek altında namaz kılmaya başlamışlardı. Hz. Ömer bunu 
duyunca bu insanları azarladı ve o ağacı da kestirdi. (Tabakat-ı Sa'd 
c. II, s. 100) Fakat buna ters düşen çeşitli rivayetler de vardır. Yine 

Hz. Nafi'den olmak üzere Tabakat-ı İbn Sa'd da şöyle bir rivayet var¬ 
dır: "Biat-ı Rıdvan'dan birkaç sene sonra Sahabe-i Kiram bu ağacı 
aradılar, fakat o zaman diğer ağaçlardan ayınp bulamadılar. Hatta 

bu konuda "O ağaç hangisiydi" diye ihtilafa düştüler." (s. 105) 
İkinci rivayet Buhari, Müslim ve Tabakat-ı İbn Şa d dan Hz. Said 

İbn el-Müseyyeb'in rivayetidir. O der ki: "Babam Biat-ı Rıdvan'a ka¬ 

tılmıştır. O bana dedi ki "İkinci sene biz kaza Umresi için gittiğimizde 
o ağacı aradık, fakat yerini unutmuşuz, bir hayli aramamıza rağmen 

onu bulamadık." 
Üçüncü bir rivayet de İbn Cerir’inkidir. O der ki: Hz. Ömer kendi 

hilafeti sırasmda Hudeybiye'den geçerken altında biat yapılan ağaç 
nerededir diye aradı. Bir kısmı "falan ağaç" dediler. Bunun üzerine 

Hz. Ömer "Bırakın, uğraşmaya ne lüzum var" dedi. 
33. Burada huzur ve sükunetten maksat; büyük ve yüce bir gaye 

uğruna telaşsızca tam bir sükun ve itminan içerisinde kendini tehli¬ 
keye atan ve hiçbir korku ve ürkeklik göstermeden sonucu ne olursa 
olsun bi işi mutlaka yapmalıyım şuuruyla karar verebilen insanın 

ruh ve kalb halidir. 
34. Bu, Hayber fethine ve oradan elde edilecek ganimet mallanna 

işarettir. Ve bu ayet açıkça Allah’ın lütfü ve bağışı sadece Biat-ı Rıd¬ 
van'a katılan insanlara has kıldığını belirtmektedir. Onlann dışın¬ 
dakilerin bu fethe ve ganimetlere ortak olmaya haklan olmadığını 

bildirmiştir. Bu emirle yola çıktığı sırada sadece bu kişileri yanma 
aldı. Aynca Hz. Peygamber (s.a) kabilelere de Hayber in ganimet ma¬ 
lından bir miktar hisse ayırdı. Fakat o hisse ya devlet hâzinesine ait 
1/5 içindendi veya Biat-ı Rıdvan'a katılan sahabenin nzası alınarak 
verilmişti. Hiç kimseye bir hak olarak bu maldan verilmemişti. 
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* 1 * 

20 Allah, alacağınız daha birçok ganimetleri de size va'detti,30 bunu 

size hemencecik verdi36 ve insanların ellerini sizden çekti ki,37 (bu,) 

mü'minler için bir ayet olsun38 ve sizi dosdoğru bir yola yöneltip-ilet- 

sin.39 

21 Ve (daha) başka (nice nimetler de, ki,) siz henüz onlara güç yetirmiş 

değilsiniz; (ama) gerçekten Allah, onları sarıp-kuşatmıştır.40 Allah, her 

şeye karşı güç yetirendir. 

22 Kâfir olanlar, sizinle savaşmış olsalardı, arkalarını dönüp kaçar¬ 

lardı; sonra, ne bir veli (koruyucu dost), ne de bir yardımcı bulamazlar¬ 

dı.41 

23 (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir.42 Sen Al¬ 

lah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın. 

24 Onlara karşı size zafer verdikten sonra, Mekke'nin göbeğinde on¬ 

ların ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah, 

yapmakta olduklarınızı hakkıyla görmekte olandır. 
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AÇIKLAMA 

35. Bundan maksat: Hayber'in fethinden sonra müslümanlara 
nasip olan peşpeşe yapılan diğer fetihlerdir. 

36. Bundan Hudeybiye banşı kastedilmektedir. Surenin başında 
da bu banşa Fetih-i Mübin (apaçık bir zafer) denmiştir. 

37. Yani, "Allah, Hudeybiye de Kureyş kafirlerine sana el kaldırıp 
seninle savaşma cesaretini vermedi." Halbuki görünüşte onlar her 
bakımdan çok üstün durumda bulunuyorlardı. Ve savaşta kuvvet 
üstünlüğü bakımından da ilerideydiler. Bunlara ek olarak şu da 
kastedilmiş olabilir: Her hangi bir düşman birliği tam o sırada (müs- 
lümanlann Medine'yi terkedip 250 mil uzaklıktaki Hudeybiyede bu¬ 

lundukları sırada) Medine'ye hücum etme cesaretini gösteremedi. 
Halbuki 1400 savaş erinin çekip gitmesinden sonra Medine cephesi 
çok zayıf kalmıştı. Yahudiler, müşrikler, münafıklar bu durumdan 
faydalanabilirlerdi. 

38. Bir işaret ve ibret olması, Allah ve Peygamber e (s.a) itaatte, 
sapmadan sebat gösteren ve Allah'a güvendiğinden dolayı hakkın ve 
doğrunun yaşatılması için derhal harekete geçen o insanlara Al¬ 
lah'ın yardımını, desteğini lütfetmesiyle ilgilidir. 

39. Yani, size daha fazla basiret, feraset ve imanınıza en üstün de¬ 
rece olan yâkîn derecesi nasip olsun. Ve gelecekte de siz Allah ve Ra- 
sulü'ne itaatte kaim olun. Allah a güvenerek hak yolda öncülük yap¬ 
maya devam edin. Ve bu tercübeler size Allah’ın dininin ne gibi fe¬ 
dakârlıklar gerektirdiğini gösteren dersler olsun. Müminlerin görevi 

Allah a güvenerek hareket etmek ve adım atmak olmalıdır. Benim 
gücüm ne kadar, batıl tarafın gücü-kuvveti ne kadar gibi lüzumsuz 
tartışmalara girmemelidir. 

40. Kuvvetle muhtemeldir ki bu ayet Mekke'nin fethine işaret et¬ 
mektedir. Bu görüş Katade'nindir. İbn Cerir de bu görüşü destekle¬ 
miştir. Bu ilahi buyruğun maksadını şöyle yorumlayabiliriz: Henüz 
Mekke elinize geçmedi, fakat Allah onu kuşatmıştır ve Hudeybiye 
Antlaşması nın getirdiği fetih ve zaferin sonucunda o da sizin elinize 
geçecektir. 

41. Hudeybiye de Allah, savaşı, müslümanlar yenilebilir diye dur¬ 
durmadı. Gelecek ayetlerde açıklanacağı gibi bunun maslahatları ve 

hikmeti daha başka idi. Eğer bu maslahatlar engel olmasaydı ve Al¬ 
lah orada savaş yapılmasını takdir etseydi şüphesiz ki kafirler boz¬ 
guna uğrarlar, Mekke de o zaman fetholunurdu. 

42. Burada Allah'ın Sünneti ifadesinden kastedilen şudur: Al¬ 
lah'ın Rasulü'yle savaşan kafirleri, Allah rezil ve perişan eder. 
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25 Ki onlar, küfrettiler, sizi Mescid-i Haram'dan ve durdurulmakta 

(bekletilmekte) olan hediyeleri (kurbanları), yerlerine varmaktan alı¬ 

koydular. 43Eğer kendilerini bilmediğiniz mü'min erkekler ve mü’min 

kacmlan, bilgisizlik dolayısıyla onları darmadağın edip de bu yüzden 

size 'dayanılmaz bir sıkıntı' doku nmayacak olsaydı (o zaman d».rum 

farklı olurdu.) (Durumun böyle olması,) Allah’ın dilediğini rahr.-etine 

sokması içindir. Eğer (karışık yaşayan mü’minler), seçilip ayrılmış olsa¬ 

lardı, muhakkak içlerinden küfretmekte olanları acıklı bir azab ile azab- 

landırırdık.44 

AÇIKLAMA 

43. Yani sîzlerin Hak Din uğruna başınızı vermeye tam bir ihlas ve 

feragatle hazır oluşunuzu, neden ve niçin demeden Peygamber e na¬ 

sıl itaat ettiğinizi Allah görüyor, kafirlerin aşırılıklarını ve şirretlerini 

de görüyordu. Bu durumun gerektirdiği davranış, orada tam bu sı¬ 

rada onlann başlarının sizin elinizle uçurulması idi. Fakat bununla 

birlikte ortada bir maslahat vardı. Bundan dolayı Allah sizin elinizi 

onlara, onlann elini de size kaldırtmadı. 
44. Allah'ın, Hudeybiye'de savaş fırsatı vermemesinin hikmeti 

buydu. Bu maslahatın iki yönü vardır. Biri şudur: O zamanlar Mek¬ 

ke! Mazzama da imanlannı gizleyen -gizlemeyen birçok erkek- ka- 
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din müslüman vardı. Fakat onlar güçsüzlüklerinden dolayı hicret 

edememişlerdi. Eziyet ve işkenceye maruz kalmışlardı. Böyle bir du¬ 

rumda savaş olsaydı ve müslümanlar kafirleri kovalayarak Mek¬ 

ke'ye girselerdi, kafirleri» birlikte bu müslümanlan da tanınmadık¬ 

larından dolayı öldürebilirler, durumun farkına vardıklannda da bu 

durumdan acı ve üzüntü duyarlardı. Aynca müşrik Arablara da "Bu 

insanlar savaşta kendi din kardeşlerini bile öldürmekten çekinmi¬ 

yorlar'' deme fırsatı verilmiş olurdu. Bu bakımdan Allah, bu çaresiz 
müslümanlara merhamet edip aynca Sahabe-i Kiramı üzüntü ve le¬ 

kelenmekten kurtarmak niyetiyle bu olayda savaşa fırsat verme¬ 

di. 
Bu maslahatın ikinci yönü de şudur: Allah, Kureyş'in yenilerek 

Mekke'nin fethedilmesinin böyle kanlı bir savaş sonucu olmasını is¬ 

temiyordu. Belki de onun bu arzusu iki sene içerisinde onlann her 

yandan çembere alınması yoluyla çaresiz ve güçsüz hale getirilerek 

hiç bir eziyete lüzum kalmadan mağlup olmalanna ve daha sonra 

Kureyş kabilesinin topyekun İslam'ı kabul edip Allah'ın rahmetine 

nail olmalanna zemin hazırlamak idi. Nitekim Mekke'nin fethi hadi¬ 

sesinde böyle olmuştur. Burada şu fikri tartışma ortaya çıkmakta¬ 

dır: 
Eğer kafirlerle aramızda savaş varsa ve bu kafirlerin elinde bir 

miktar erkek, kadın, çocuk, ihtiyar müslümanlar olup da bunlan 

önlerine siper yaparak ortaya çıkmışlarsa veya saldırılacak kafir şe¬ 

hirlerinde müslümanlar varsa, hatta bizim yok etmemiz gereken bir 

savaş aracının bulunduğu bir noktada müslümanlar tutuluyor ol¬ 

salar, bu durumda biz onlara ateş edip bombardımana tutabilir mi¬ 

yiz? Müctehid ve fakihlerin bu soruya verdikleri cevaplar şunlar¬ 

dır: 
imam Malik der ki; bu durumda ateş edilmemeli, bombardıman 

yapılmamalıdır. Bu görüşüne de bu ayeti delil getirmektedir. Onun 

demesi şudur: Allah müslümanlan kurtarmak için Hudeybiye'de 

savaşa mani olmuştur. (Ahkamü'l-Kur’an, Ibn el-Arabi) Fakat ger¬ 

çekte bu zayıf bir delildir. Ayette böyle bir durumda hücum etmenin 

caiz olmayıp haram olduğunu belirten hiçbir kelime yoktur. Bu ayet¬ 

ten olsa olsa en fazla, böyle bir durumda müslümanlan kurtarmak 

için saldırmaktan kaçınılabileceği anlamı çıkabilir. Fakat bu yola 

ancak bu kaçınmadan dolayı kafirlerin müslümanlan yengıe tehli¬ 

kesi yoksa veya onlara karşı bizim zafer kazanmamızı sağlayacak 
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imkanlar ortadan kalkmışsa cevaz verilebilir. 

İmam Ebu Hanife, imam Ebu Yusuf. İmam Cafer ve İmam Mu- 

hammed böyle bir durumda ateş açmak tamamen caizdir, hatta ka¬ 

firler müslümanlann çocuklarım siper yapıp öne dikseler bile onlara 

ateş açmakta hiçbir sakınca yoktur, demişlerdir. Bu durumda öldü¬ 

rülen müslümanlann kanı karşılığında hiçbir keffaret ve diyet müs- 

lümanlar üzerine gerekmez. (Ahkâmü'l-Kur'an, Cassas, Kitab es-Si- 

yer, İmam Muhammed; Harp Yapanlardan Suyun Kesilmesi Bölü¬ 

mü) 
imam Süfyan Sevri de bu durumda ateş açılmasım caiz görmekte¬ 

dir. Fakat o der ki, bu durumda öldürülen müslümanlann kanı kar¬ 

şılığında diyet yoktur ancak elbette ki müslümanlar üzerine keffaret 

vermeleri gerekir. (Ahkâmü'l-Kur'an, Cassas) 

imam Evzâ'i ve Leys b. Sa'd şöyle diyorlar: Kafirler müsiümanlan 

siper yapıp öne dikmişlerse onlara ateş açılmamak, bunun gibi, bir 

savaş aracı içerisinde bizden esir almanlar da bulunduğunu biliyor¬ 

sak bu durumda o savaş aracını tahrip etmemeliyiz. Ama bir düşma¬ 

nın şehrine hücum ediyorsak, o şehirde müslümanlann da bulun¬ 

duğunu bilsek bile, ateş açmamız caizdir. Çünkü ateş açtığımızda 

müsiümanlan vuracağımız kesin değildir. Ve eğer herhangi bir müs- 

lüman düşmana açılan ateş sırasında vurulsa bile, bu durum isteye¬ 

rek olmadığı için bir keffaret gerekmez. (Ahkâmü'l-Kur'an, Cas¬ 

sas) 
lmam-ı Şafii'nin mezhebindeki hüküm de şudur: Eğer bu durum¬ 

da ateş açmak mutlaka gerekli değilse, müsiümanlan mahvolmak¬ 

tan kurtarmaya çalışmak seçilecek en iyi yoldur. Her ne kadar böyle 

bir durumda ateş açmak haram değilse de mutlaka mekruhtur. Ama 

gerçekten bir mecburiyet varsa ve ateş açılmadığı takdirde savaş açı¬ 

sından kafirler avantajlı, müslümanlar zararlı çıkacaklarsa ateş aç¬ 

mak caizdir. Ama bu durumda dahi müsiümanlan kurtarmak için 

bütün imkanlar araştınlıp gayret gösterilmelidir. Buna ek olarak 

lmam-ı Şafii şunu da söylemektedir, eğer ölüm kalım savaşında ka¬ 

firler bir müslümanı siper olarak öne sürmüşlerse ve bir müslüman 

da onu öldürmüşse bu durumda iki husus söz konusudur: 1) öldü¬ 

ren onun müslüman olduğunu biliyordu 2) Müslüman olduğunu 

bilmiyordu. 
Birinci ihtimalde diyet ve keffaretin ikisi de gereklidir, İkincisinde 

ise sadece keffaret gereklidir. (Muğnî'l-Muhtac) 
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26 Hani o küfretmekte olanlar, kendi kalpleri içinde, 'öfkeli soy-ko- 

ruyuculuğunu, (hamiyet), cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculuğunu' kı- 

lıp-kışkırttıkları zaman,4 °he men Allah Rasulünün ve mü'minlerin üze¬ 

rine '(kalbi teskin eden) güven ve yatışma duygusunu' indirdi46 ve onları 

"takva sözü" üzerinde 'kararlılıkla ayakta tuttu.'Zaten onlar da, buna la¬ 

yık ve ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 

27 Ar.dolsun ki Allah Peygamberine o rüyayı doğru ve hak olarak 

gösterdi.47 İnşallah18 Kabe'ye emniyet ve güven içinde, korkmadan (mut¬ 

laka) gireceksiniz,49 başlarınızı da traş etmiş ve kısaltmış olarak.50 Allah 

sizin bilmediğiniz şeyleri bildiği için (Mekke'nin fethinden) önce daha 

yakın bir fetih (Hayber'in fethini) nasip etti. 

28 Ki O, kendi peygamberlerini hidayetle ve hak olan din ile, diğer 

bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi, Şahid olarak Allah ye¬ 
ter.51 
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AÇIKLAMA 

45. Cahiliyet hamiyeti denmekle kastedilen, bir kişinin sırf kendi 
şöhreti ve gururu uğruna veya kendi menfaati peşine düşüp bilerek, 
kasten uygunsuz bir işi yapmasıdır. 

Mekke kafirleri herkesin Hac ve Umre için Kabe'yi ziyaret etme 
hakkı olduğunu biliyorlardı ve buna inanıyorlardı. Hiç kimsenin, bu 
dini görevin yapılmasını engellemeye hakkı yoktur. Bu, Arablar ara¬ 
sında eskiden beri kayıtsız şartsız uyulan bir kanundur. Fakat ken¬ 
dilerinin baştan sona haksız olduklarını müslümanlann da tama¬ 
men haklı olduklarını bildirmelerine rağmen, sırf gururlan uğruna 
müslümanlann Umre yapmalannı engellediler. Bizzat müşrikler 
arasında fıtraten doğruluğu sevenler de "İhram giyinip, kurbanlık 
adak develeri yanlarına alıp Umre yapmak üzere gelen bu insanlan 
engellemek yersiz ve yanlış bir harekettir," diyorlardı. Fakat Ku- 
reyş'in liderleri sadece şu düşünceden dolayı zorluk çıkanyorlar, 
müslümanlan Mekke'ye sokmamak için çırpınıyorlar, "Eğer Mu 
hammed bu büyük kalabalıkla Mekke'ye girerse bütün Arablar ar *- 
since şöhretimiz sönecek, gururumuz kırılacak" diyorlardı, işte ou 
onla.m cahiliyet hamiyeti idi. 

46. Burada sükunetten murad sabır ve vakardır, işte bu sabır ve 
vakar sayesinde Hz. Peygamber ve müslümanlar, Kureyş kafirleri¬ 
nin cahiliyet hamiyetlerine karşı koydular. Onlar, öfkelenip şuur¬ 
suzca hareket etmediler. Ve onlara karşı cevap olarak hak ve huku¬ 
ku çiğneyen, doğruluğa ters düşen veya hayır ve güzellikle sonuçlan¬ 
dırma yerine havayı daha fazla bozacak hiçbir harekette bulunmadı¬ 
lar. 

47. Bu, müslümanlan ruhen sürekli rahatsız eden bir sorunun ce¬ 
vabıdır: Müslümanlar. Peygamber in (s.a) rüyasında Kabe'ye girdiği¬ 
ni ve Beytullah'ı tavaf ettiğini gördüğünü fakat buna karşılık şimdi 
Umre yapmadan geri döndüklerini söylüyorlar ve bu sorunun ceva¬ 
bım istiyorlardı. Buna cevap olarak Hz. Peygamberin (s.a): Rüyada 
bu sene açıkça Umre yapılacağı belirtilmemişti" demesine rağmen, 
müslümanlann kalblerinde hâlâ az da olsa bir burukluk vardı. Bu 
yüzden Allah (cc) bizzat şu açıklığı getirdi: "O rüyayı biz gösterdik ve o 
tamamen doğrudur. Şüphesiz o yerini bulacak ve gerçekleşecek¬ 
tir." 

48. Burada Allah, bizzat kendi va di (sözü) varken, "Inşaallah" ifa¬ 
desini kullanmıştır. Bu ifade üzerine bir itirazcı şöyle bir soru sora¬ 
bilir. Bu va di (Umre yapılacağı va dini) Allah kendi vermesine rağ¬ 
men bunu Allah'ın arzusu şartına bağlamanın anlamı nedir? Bunun 
cevabı şudur: Burada, bu ifade, "Allah istemezse va dini yerine getir¬ 
meyecektir" anlamında kullanılmamıştır. Aksine bu ifade, olayın ar- 
ka-planı dikkate alınarak kullanılmıştı. Mekkeli kafirlerin müslü- 



426 TEFHİMU'L KUR'AN 48 / Fetih Suresi 

manian Umre yapmaktan engelleme düşüncesiyle oynadıklan bü¬ 
tün oyunlar şunun içindi: Biz kimin, ne zaman Umre yapmasına 
izin verirsek o, o zaman Umre yapabilecek.'1 Bunun üzerine Allah 
bunun, onların arzu ve isteğine göre değil kendi arzu ve isteğine göre 
olacağım buyurdu. Yani bu sene Umre yapılmaması Mekkeli kafirle¬ 
rin yapılmamasını istediklerinden değil, bilakis Allah (cc) istemedi¬ 
ğinden dolayıdır. Ve gelecekte bu Umre biz istersek olacak, kafirler 
istesin veya istemesin farketmez. Bununla birlikte bu ifadenin altın¬ 
da, müslümanlann yapacağı Umrenin de kendi güçleriyle değil ta¬ 
mamen Allah'ın irade ve arzusuna bağlı olacağı düşüncesi yatmak¬ 
tadır. Yoksa Allah'ın iradesinden bağımsız olarak onlann gücü ken¬ 
di kendilerine Umre yapmalarına yetmez, denmek istenmektedir. 

49. Bu söz, bir sonraki sene olan H. 7. yılın Zilkade ayında yerine 
getirilmiştir. Tarihte bu Umre, "Umre Ül-Kada" (Kaza Umresi) adıyla 
meşhurdur. 

50. Bu ifade Umre ve Hac da başı kazımanın gerekli olmadığına, 
ama saç traş etmenin caiz olduğuna delalet etmektedir. Elbette başı 
kazımak daha iyidir. Çünkü Allah önce baş kazımayı buyurmuş, saç 
traş etmeyi sonra zikretmiştir. 

51. Burada böyle bir ilahi fermanın buyurulmasının nedeni şudur: 
Hudeybiye'de barış antlaşması şartlan yazılırken Mekkeli müşrikler 
Peygamberin isminin yanında "Allah'ın Elçisi' ibaresinin kullanıl¬ 
masına itiraz etmişlerdir. Israrlan üzerine Hz. Peygamber (s.a) bizzat 
kendisi antlaşma metninden bu ibareyi silmiştir. İşte bu olaya işaret 
ederek Allah (cc) buyuruyor ki: Bizim Peygamberimizin Peygamber¬ 
liği konusunda hiç şüphe yoktur, bu bir gerçektir. İnsanların buna 
inanıp inanmaması bu gerçeği değiştirmez. Birtakım insanlar inan¬ 
mıyorlarsa bırakın inanmasınlar. Bunun bir hakikat olduğuna bi¬ 
zim şahitliğimiz yeter. Onlann inkan ile bu gerçek değişmeyecektir. 
Bilakis onlara rağmen. Peygamber in bizden alıp insanlara ulaştırdı¬ 
ğı hidayet yolu, muhakkak diğer bütün dinlere üstün gelecektir. İşte 
bu inkarcılar onu engellemek için bütün güçlerini kullansalar da! 
(Her çeşit türden dinlerden kasıt din hüviyeti taşıyan bütün dünya 
nizam ve düzenleridir.! Bu konuda daha önce Zümer an: 3 ve Şuara 
an: 20'de geniş bilgi verdik. Burada Allah çok açık ifadelerle şunu 
zikrediyor: Muhammed'in Peygamber olarak gönderilişi, sadece bu 
dini insanlara anlatmak için değildi, aynca bu dini din hüviyeti taşı¬ 
yan her çeşit dünya düzenlerine üstün getirmesi de gerekiyordu. Di¬ 
ğer bir deyişle, peygamber bu dini, batıl bir din hayata hükmetsin ve 
onun hakimiyeti altında, sıkıntı içinde, yaşamasına müsade ettiği 
ölçüde yaşasın diye değil, tam tersine bu hak din hayatm tek ve ha¬ 
kim dini olsun, diğer dinlerin devam edip yaşamalan da onun müsa¬ 
de sınırlarında olsun diye getirdi. (Daha geniş bilgi için bkz. Zümer 

an: 48) 



Cüz : 26 TEFHİMU'L KUR AN 42? 

29 Muhammed, Allah'ın Rasulü'dür. Ve onunla birlikte olanlar da 
kâfirlere karşı zorlu,52 kendi aralarında ise merhametlidirler.03 Onlan, 
rükû edenler, secde edenler olarak görürsün; onlar, Allah’tan bir fazl (lü¬ 
tuf ve ihsan) ve hoşnutluk arayıp-isterler. Belirtileri, secde izinden yüz- 
lerindedir.54 İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur; °°tncil'deki vasıflan 
ise:56 Sanki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, der¬ 

ken semizleyip-kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup-boy atmış 
(ki bu,) ekicilerin de hoşuna gider. (Bu örnek,) Onunla kâfirleri öfkelen¬ 
dirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara 

bir mağfiret ve büyük bir ecir va'detmiştir.07 

AÇIKLAMA 

52. "Eşiddau ale'l-kuffar"; Arapça'da "Fulanun şedidun aleyhi" (filan 
kişi onun aleyhine şiddetlidir) yani, onu alt etmesi, kendi isteğine 

baş eğdirmesi kendisini zorlar manasına denilir. Kafirlere karşı Pey¬ 
gamberin ashabının sert olması, onların kafirlere karşı haşin ve katı 
davranmaları demek değil, imanlarının sağlamlığı, prensiplerinin 

kesinliği, hayat düzenlerinin olgunluğu ve imanlarından gelen ileri 
görüşlülüklerinin şaşmazlığı sebebiyle kafirler karşısında granit bir 
kaya gibi sağlam durmaları demektir. Kafirlerin istedikleri gibi çevi¬ 
rebilecekleri, şahsiyet tanımayan varlıklar değillerdir onlar. Müşrik¬ 
lerin dişleri arasında rahatça çiğneyip eritecekleri yumuşak bir yem 
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değildir onlar. Onlar korku ile sindirilmezler. Onlar bir takım ihti¬ 
raslarla satın alınamazlar. 

Hz. Peygamberin yoluna baş koymuş bu mü mirileri o yüce dava¬ 
larından döndürmeye kafirlerin gücü yetmeyecektir. 

53. Yani onların tüm sertlikleri İslam düşmanlan içindir, mü'min- 
ler için değil; onlar mü minlere karşı merhametli, şefkatli, yumuşak, 

nazik ve dertlerini paylaşan gönülden dostlardır. Gaye ve temel 
inançların bir oluşu onların içinde birbirlerine karşı sevgi, dostluk 
ve tam bir uyumluluk meydana getirmiştir. 

54. Burada anlatılmak istenen namaz kılanların almlannda secde 
yapmaktan dolayı meydana gelen yuvarlak iz değildir. Burada kas¬ 
tedilen mana Allah a baş eğme sonucu insanda fıtri olarak medana 
gelen ruh yüceliği, ahlak güzelliği, vakar ve takva gibi insan çehre¬ 
sinde kendisini gösteren hasletlerdir. 

insan çehresi yani siması sayfalarında insanın ruh dünyasının ve 

nefis aleminin rahatlıkla okunduğu bir kitaptır. Gururlu bir insanın 
siması, mütevazi ve alçak gönüllü bir insanın simasından farklıdır. 
Ahlaksız bir adamın çehresi ile, iyi niyetli ve temiz ahlaklı bir adamın 
çehresinin farkı hemen belli olur. Serseri ve edepsiz bir adamın yüzü 
ile munis, haysiyetli ve iffetli bir insanın yüzü arasında açık fark gö¬ 
rülür. 

Allah buyruğunun özü, bize şunu gösteriyor; Hz. Muhammed'in 
bu sahabileri ve beraberindekiler öyle kimselerdir ki, çehrelerinde 
takva nurunun parlamasından dolayı görenler onlan insanların en 
hayırlıları ve mahlukatın en iyileri olduklarını derhal sezer ve kabul 
ederler. Bunun bir örneğini imam Malik bize şöyle anlatıyor; Sahabi- 
ler ordusu Suriye topraklarına girdiğinde bölgenin hıristiyanları 

bunlar için "Hz. İsa'nın Havarileri hakkında duyduğumuz o yüce 
meziyetleri ve üstün değerleri taşıyan insanlar" demişlerdi. 

55. Galiba bu, Kitab-ı Mukaddes'in, Tesniye 33. bölüm 2. ve 3. ayet 

lerine işaret etmektedir. Bu ayetlerde Peygamber in (s.a) geleceği an¬ 
latılarak, Sahabileri hakkında "Mübarek insanlar" tabiri kullanıl¬ 
maktadır. 

Bundan başka Tevrat'ta Hz. Peygamber in (s.a) niteliğini açıkla¬ 
yan ayetler var idiyse de bugünkü değiştirilmiş (muharref) Tevrat'ta 
görülmemektedir. 

56. Bu misal verme ve niteleme, Hz. İsa'nın (s.a) bir vaazında açık¬ 
lanmıştır. Bu da, Incil'in Yeni Ahid bölümünde şöyle nakledilmiştir: 
Ve dedi: Allah m Melekutu böyledir, yere tohum saçan bir adam gi¬ 
bidir, gece gündüz uyuyup kalkar, tohum ekilir ve büyür, nasıl o bil¬ 
mez. Toprak kendiliğinden otu, sonra başağı, sonra başakta dolu 
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daneyi verir. Mahsulün olduğunu sanan hemen biçer, çünkü hasat 
vakti gelmiştir... O hardal danesi gibidir ki. toprağa ekilirken her ne 
kadar yer üzerinde olan bütün tohumlardan daha küçük ise de. ekil¬ 
dikten sonra büyür ve bütün sebzelerden daha büyük olur. Büyük 
dallar salar; öyle ki gökten göğün kuşlan onun gölgesi altında yerle¬ 
şebilirler" (Markos, bab; 4, ayet: 26-32, Matta bab: 3, ayet: 31- 
32.) 

57. Bazdan bu ayette geçen "minhum" ifadesindeki "min" zamirini 
sahabeden bir kısmına işaret olarak almışlardır. O zaman şu mana 
ortaya çıkar, "Onlardan iman edip, iyi ameller işleyenlere Allah, bü¬ 
yük mükafat verip bağışlayacağım va d etmiştir." Bu tarz bir anlayış¬ 
tan dolayı o malum kişüer Sahabe-i Kiram-ı karalamaya, atıp tutma¬ 
ya fırsat bulmaktadırlar ve bu ayeti ileri sürerek Sahabiler içinde 
pek çoğunun mü min ve salih kişiler olmadığını iddia etmektedirler. 
Fakat bu ayetin böyle tefsir edümesi. 4. 5, 18, ve 26. ayetlere tama¬ 
men ters düşmektedir. Hatta aynı ayetin başlangıç kısmına bile ay¬ 
landır. 3 ve 4. ayetlerde Allah, Hudeybiye'de Hz. Peygamber (s.a) ile 
beraber olan bütün sahabenin kalbine sükunet ve hayır indiğini ve 
imanlarında artış meydana geldiğini beyan etmekte ve istisnasız 
hepsinin cennete gireceklerini müjdelemektedir. 18. ayette Allah, 
ağacın altında Peygamber e (s.a) biat edenlerin hepsinden memnun 
ve razı olduğunu açıklamaktadır. 26. ayette ise Peygamber in (s.a) 
dostlan, bütün arkadaşlan hakkında "mü minler" kelimesi kullanıl¬ 
maktadır. Onlara sükunet ve huzur indirildiğini haber vermektedir. 
Ve bu insanlann takvada herkesten ileri olduklannı buyurmakta¬ 
dır. Burada, "Onlardan sadece mü min olanlar hakkında haber ve¬ 
rilmektedir" gibi bir anlam yoktur. Nitekim bizzat ayetin baş tarafın¬ 
da yapılan tarif ve övülme Peygamber in (s.a) yanında olan sahabe¬ 
nin hepsi için yapılmıştı. Kelimeler ve ifadeler. Seninle beraber olan 
o kimselerin hepsi şöyle şöyledir" şeklindedir. Böyle bir ifadenin ar¬ 
dından nasıl olur da ayetin sonuna doğru "Onlardan bir kısmı 
mü min ve salih kimselerdi bir kısmı değildi" anlamı çıkabilir. Hâşâ 
Allah böyle çelişkili ve tutarsız bir ifadeyi nasıl kullanabilir. Bu ba¬ 
kımdan burada "min" kelimesini oradaki sahabenin bir kısmına işa¬ 
ret manasında anlamak, ayetin ahengine aykırıdır. Aslında burada 
"min", beyan, açıklama, açıklık kazandırma manasındadır. "Fecteni- 
bu'r-Ricse min'el-E vs an” (putların pisliklerinden sakının) ibaresinde 
"min" bir kısmına işaret değil, mutlak surette beyan manasmdadır. 
Yoksa ayet şu manaya gelirdi: "Putların temiz olmayanlarından sa¬ 
kının." Arkasından da bir kısım putların temiz olduğu ve tapınılma- 
smda bir sakınca olmayacağı sonucuna varılırdı. 

FETİH SURESİNİN SONU 
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49 
• 

HUCURAT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını, dördüncü ayetinden almıştır. 
Nüzul Zamanı: Surenin, muhtelif zamanlarda nazil olan fakat ko¬ 

nu beraberliği ve benzerliği bakımından biraraya toplanmış olan ila¬ 
hi emir ve hükümleri içine aldığı, hem rivayetlerden, hem de surenin 
konularından anlaşılmaktadır. Bununla birlikte surenin içindeki 

emir ve hükümlerin Medine döneminin son zamanlarında nazil ol¬ 
duğu de belli olmaktadır. Mesela 4. ayetle ilgili olarak bütün müfes- 
sirler; 'Temim kabilesinden gelen heyetin adamlarının. Peygamberi¬ 
mizin mübarek hanımlarının bulunduğu odaların arkasından Pey¬ 
gamberimizi yüksek sesle çağırmaları üzerine nazil olmuştur", de¬ 
mektedirler. Bütün siyer ve İslam tarihi kitapları da bu heyetin geli¬ 

şini H.9. sene olarak haber vermektedirler. Ve yine surenin 6. aye¬ 
tinde; Peygamberimiz tarafından zekatlarını toplamak üzere Musta- 
lik oğullarına gönderilen Velid b. Ukbe hakkında indiği birçok hadis 
rivayetlerinden anlaşılmaktadır. Velid b. Ukbe'nin de Mekke'nin fet¬ 
hi olayında müslüman olduğu kesin olarak bilinmektedir. 

Konu: Surenin konusu; müslümanlara iman sahiplerinin şanına 

ve adına layık olan edep ve terbiyenin öğretilmesidir. İlk beş ayette; 
müslümanlann Allah ve Peygamberi hakkında gözönünde bulun¬ 
durmaları gereken edep ve saygı anlatılmaktadır. 

Daha sonra her haberin araştırılması, gerçek olup olmadığının 
soruşturulması, bu yapılmadan harekete geçilmesinin uygun olma- 
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yacağı ihtar edilmekte, bir kişi, millet veya kabile hakkında bir haber 
alınmış ise haber kaynağının sağlam olup delilleriyle incelenmesi 
gerektiğinin, haber kaynağı olan kişi güvenilir değilse, harekete geç¬ 

meden önce haberin kendisinin doğru olup olmadığının iyice ince¬ 
lenmesi gerektiği tavsiye edilmektedir. 

Daha sonra, müslümanlardan iki grubun savaşması halinde di¬ 
ğer müslümanlann bu konuda tutumlarının nasıl olması gerektiği 
açıklanmaktadır. Arkasından sosyal hayatı berbat eden ve müslü- 
manlar arasındaki ilişkileri bozup zedeleyen kötülüklerden müslü¬ 
manlann sakınması gerektiğini ısrarla ve te kitle vurgulayan emirler 
buyurulmaktadır. 

Bir kişiyle alay etmenin, birbirini kötülemenin, birbirine kötü la- 

kablar takmanın, kötü zanlarda bulunmanın, başkalannm duru¬ 
munu ve hayatlannın gizli yönlerini araştınp soruşturmanın, in- 
sanlan arkasından çekiştirmenin -ki bunlar bizatihi günah olan ve 

toplum düzenini bozan şeylerdir- haram olduğunu teker teker saya¬ 
rak belirtmektedir. 

Bunun ardından; bütün insanlığı felakete sürükleyen, dünya ça¬ 

pında huzursuzluğa sebep olan ırk ve soy imtiyazlarına darbe indir¬ 
mekte; millet, kabile ve ailelerin şan ve şöhretleriyle öğünmeleri, 
başkalarını kendilerinden aşağıda görmeleri, kendi üstünlüklerini 
devam ettirebilmek için diğerlerini çiğnemeleri, dünyayı zulüm ve 
haksızlıkla dolduran ana sebepler olarak zikrediliyor. 

Allah Teala küçücük bir ayette bütün insanların bir tek asıldan 
yaratıldığını, millet ve kabilelere ayrılmalarının övünmeleri için değil 
tanınmaları için olduğunu bildirerek ırkçılık pisliğinin kökünü kazı¬ 
mıştır. insanın insana ahlak değerleri (takva) dışında bir üstünlüğü¬ 

nün olamayacağını, aksi bir iddianın sağlam bir temeli olmayacağmı 
insan mantığına yerleştirmiştir. 

Ve nihayet insanlığa, önemli olanın iman davasının dilde olma¬ 
yıp, kalblerinde Allah ve Rasûlü ne sağlam bir iman taşıyarak, ameli 
olarak Allah'ın emirlerini uygulamaya devam etmek, ihlas ve sami¬ 
miyetle Allah yolunda canla, malla mücadele etmek olduğu bildiril¬ 
mekte ve hakiki müminlerin bu yolu seçenler olduğu anlatılmakta¬ 
dır. 

Kalble tasdik etmeyip sadece dilleriyle müslüman olduklarım id¬ 
dia eden, bundan sonra sanki müslüman olmakla başkalanna iyilik 
yapıp, minnet altında bırakmış gibi davranan insanlara gelince; bu 
insanlar dünya hayatında müslüman sayılabilir ve toplum düzeni 
içinde kendilerine müslamanca davranılabilir. Fakat Allah katında 
onlar asla müslüman değillerdir. 



Cüz : 26 TEFHİMUL KUR AN 433 

M 

-J 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey iman edenler, Allah'ın Rasulü'nün huzurunda öne geçmey'n1 ve 

Ali h'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.2 

' ? Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltme¬ 

yin ve birbirinize bağırdığınız gibi,3 ona sözle bağırıp-söylemeyin; yok¬ 

sa siz şuurunda değilken, amelleriniz boşa çıkar-gider.4 

3 Şüphesiz, peygamberin yanında seslerini alçak tutmakta olanlar; 

işte onlar (var ya), Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir.0 

Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. 

AÇIKLAMA 

1. Allah'ı Rabbi ve Allah ın Peygamberini rehberi ve doğru yolu 

gösterici olarak kabul eden kişi, bu inancında doğru ve samimi ise 
Allah'ın ve Rasulü'nün bir buyruğu olup olmadığını, varsa ne oldu¬ 
ğunu araştırıp öğrenmeden kendi kendine fikirler ve görüşler ortaya 

süremez. Bu, imanın ilk ve temel şartıdır. Bu bakımdan ikaz olarak 
buyrulmaktadır ki, Ey iman edenler! Allah'ın ve Rasülü'nün önüne 
geçmeyiniz, yani onlann önüne geçerek yürümeyiniz, arkadan yü- 
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rüyünüz, öne geçen olmayınız, peşisıra giden olunuz. 
Bu buyruğun kendi hükmü içinde, Ahzab Suresi nin 36. ayetin¬ 

de, daha ileri düzeyde bir yaklaşımı vardır. Orada (Ahzab Sure- 
si'nde): 'Allah ve Rasülünün hüküm koyduğu konularda hiçbir 
müslümana kendi kendine karar verme yetkisi bırakılmamıştır,'' 
manasında bir hüküm vardır. 

Burada da (Hucurat Suresi nde): "îman edenlerin muamelat ve 
hareketlerinde önden giderek kendiliğinden kararlar almaması, ilk 
önce Allah'ın Kitabı ve Peygamberin Sünneti nde bu konularda ne gi¬ 

bi emirler buyrulduğunun araştırılması gerektiği" şeklinde bir ihtar 
vardır. Aynca bu durum müslümanlann sadece şahsi işlerine mün¬ 

hasır kılınmamıştır. Bilakis onların her çeşit sosyal ilişkilerine de 
şamil olmaktadır. Aslında bu, İslam anayasasının temel maddesidir 
ve İslam devleti, onun adalet mekanizması ve meclisi de bu hükme 
uymak zorundadır. Bu hükmün dışında ve karşısında serbest bir 

karar alınamaz. 
Müsned-i Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve Ibn Mace tarafından da 

şu hadis, sahih isnadlarla rivayet edilmiştir: "Peygamber (s.a), Hz. 

Muaz b. Cebel'i Yemen e vali olarak gönderirken ona şöyle sormuş¬ 
tur: "Ey Muaz! Neye göre hüküm vereceksin?" Muaz: "Allah'ın Kita- 
bı'na göre" diye cevapladı. Hz. Peygamber (s.a) "Allah'ın Kitabı nda 
herhangi bir konuda hüküm bulamazsan neye müracat edeceksin?" 
diye sordu. Muaz: "Allah'ın Rasülü nün Sünneti ne müracaat ede¬ 
rim" dedi. Hz. Peygamber (s.a): "Onda da bulamazsan?" diye sordu. 

Muaz: "O zaman ben kendim içtihad ederim," dedi. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber onun göğsüne elini koyarak: "Peygamber in temsilci¬ 
sine Peygamber in sevdiği yolu benimseten Allah'a hamd olsun," di¬ 

ye buyurdu. Allah'ın Kitabı nı ve Peygamberin Sünneti ni kendi ka¬ 
rar ve kanaatlerinin üstünde tutmak, daha doğru karar verebilmek 
için herşeyden önce onlara müracaat etmek, bir müslüman yargıç 

ile müslüman olmayan yargıç arasındaki ayırıcı farktır. 
Bunun gibi kanun koyma konusunda da ilk kaynağın Allah ın Ki¬ 

tabı, daha sonra da Allah'ın Rasülü nün Sünneti olduğu konusunda 
ittifak edilmiştir. Bu ikisine karşı veya bunlarla ilgisiz bir kararda 
bütün ümmetin icma'ı olsa bile alınan karar geçerli (meşru) değildir. 
Kaldı ki ümmetin fertlerinin kıyas ve içtihadı tek başına ne değer ta¬ 
şıyabilir? 

2. Yani eğer Allah ve Peygamberini önemsemeyip kendi kendinize 
hüküm verir ve rastgele görüşlerinizi, Allah'ın ve Peygamberinin 
emirlerinin üstünde tutarsanız biliniz ki bütün sözlerinizi duyan ve 
niyetlerinizi bilen Allah'la karşılaşacaksınız. 
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3. Bu, Peygamber in (s.a) meclisinde oturanlara ve onun emrinde 
ve hizmetinde bulunanlara verilen bir terbiyevi davranış şeklidir. 

Bu ayetin iniş sebebi de. Peygamber le (s.a) ilişkide bulunan ve 
onunla sohbet edenlere, (ona) hürmet etme konusunda son derece 
dikkat etmelerinin gerektiğini anlatmak içindir. Hiç kimsenin sesi o 
yüce Peygamber'inkinden daha yüksek ve fazla olmamalıdır. Pey¬ 

gamberimizle konuşurken rastgele birisiyle veya kendi seviyelerin¬ 
deki biriyle konuşulmadığı unutulmamalıdır. Allah'ın Rasulü ile ko¬ 
nuşuyorlar; bu bakımdan rastgele bir insanla konuşma ile Peygam¬ 
berle konuşma arasında fark olmalı ve hiçkimse onun seviyesinden 
daha yüksek bir sesle konuşmamalıdır. Her ne kadar bu edep ve ter¬ 
biye Hz. Peygamber in devrinde bulunan insanlara Peygamberle na¬ 
sıl konuşacakları öğretilmişse de, daha sonra gelen insanlar da Hz. 
Peygamber in mübarek adı anılınca veya onun bir buyruğu anlatıldı¬ 
ğında yahut hadisleri okunduğunda aynı edebi göstermelidir. Bu¬ 

nunla birlikte bu ayette imalı olarak: İnsanların, kendilerinden bü¬ 
yük kişilerle konuşurken nasıl hareket etmeleri gerektiği de açıklan- 

maktadır. 

Bir kişinin hürmete layık, manevi değerlere sahip büyük zatların 
önünde kendi arkadaşları veya sıradan insanlara davrandığı gibi 
davranmaması gerekir. 

4. Bu ayetten, Hz. Peygamber in (s.a) konumunun ne kadar mü¬ 
him ve yüce olduğu anlaşılmaktadır. Makamı ne kadar yüce olursa 
olsun, Hz. Peyamber'in (s.a) dışında bir kimseye yapılan hürmetsiz¬ 

lik, Allah indinde 'küfür" olarak tavsif edilmez. Böyle bir davranış en 
fazla bir kabalık, bir saygısızlık addedilir. Fakat Hz. Peygamber e 
karşı yapılan bir saygısızlık, kişinin ömrü boyunca yaptığı hayırlı 

amelleri zayi edecek kadar büyük bir günahtır. Çünkü Hz. Peygam- 
ber e (s.a) gösterilecek hürmet, onu Peygamber olarak gönderen Al¬ 
lah'a hürmet etmek, yine ona hürmette kusur etmek Allah'a hür¬ 

mette kusur etmek demektir. 

5. Yani, onlar Allah'ın kendilerine tabi tuttuğu imtihanı başarıyla 
geçmişler ve böylelikle kalplerinde Allah korkusu bulunduğunu, Al¬ 

lah'a ve Rasulü'ne karşı saygıyla dolu bir kalbe sahip olduklarını 
açıkça ispatlamışlardır. Böylece Hz. Peygambere sevgi ve saygı duy¬ 
maktan yoksun bir kalbin takvadan da yoksun olduğu anlaşılmak¬ 

tadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber in huzurunda bir kimsenin sesini 
yükseltmesi, sadece zahiren bir kabalık olarak değil, aynı zamanda 
bu, o kimsenin kalbinde takva bulunmadığının bir göstergesi olarak 

da anlaşılır. 
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4 Şüphesiz, hücrelerin ardından sana seslenenler de (var ya), onların 

çoğu aklını kullanmıyorlar. 

5 Eğer gerçekten onlar, yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalar¬ 

dı, herhalde (bu,) kendileri için daha hayırlı olurdu.4 5 6 Allah, çok bağışla¬ 

yandır, çok esirgeyendir.7 

6 Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haberle gelirse, onu 'etraflı¬ 

ca araştırın/ Yoksa cehalet-sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz 

da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.8 

7 Ve bilin ki Allah'ın Rasulü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde 

uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz.9 Ancak Allah, size imanı sevdirdi, 

onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size küfrü, fışkı ve isyanı çir¬ 

kin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır.10 

8 Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bi¬ 

lendir, hüküm ve hikmet sahibidir.11 



Cüz : 26 TEFHİMU L KUR’AN 437 

AÇIKLAMA 

6. Hz. Peygamber in sohbetlerinden terbiye almış zatlar, Hz. Pey- 

gamber'in günlük programına göre hareket ederlerdi. Çünkü onlar 

Hz. Peygamber in İslam daveti yolunda oldukça yoğun bir hayat sür¬ 

dürdüğünün ve bu yoğunluğun çok yorucu olması nedeniyle, onun 

da dinlenmeye ihtiyaç duyacağının, ev halkına da zaman ayırmak 

zorunda olacağımn bilincindeydiler. Bu bakımdan, o kimseler Hz. 

Peygamber ile görüşmeye geldiklerinde dışarıda beklerler, acil bir 

mesele olmadıkça onu rahatsız etmezlerdi. Ancak Medeni olmayan 

Arap toplumunda henüz böyle bir terbiyeden yoksun olan birçok 

kimse, Hz. Peygamber le görüşmeye geldiklerinde, davet ve halkı ıs¬ 

lah ile uğraşan Rasul un (s.a), dinlenmeye ihtiyacı olup olmadığını 

düşünmeksizin, sürekli kendileriyle ilgilenmesini ister ve gece gün¬ 

düz demeden onu rahatsız ederlerdi. Bunlar genellikle Arabistan'ın 

civanndan gelen bedevilerdi. Bu bedeviler, Hz. Peygamber ile görüş¬ 

meye geldiklerinde, ona hizmetçisi ile haber göndermeden, zevcele¬ 

rinin odalarının önünde dikilir ve oradan Hz. Peygamber e bağırır¬ 

lardı. Bu tür olaylarla ilgili olarak sahabilerden bir çok hadis rivayet 

edilir. Gerçekten de Hz. Peygamber bu tür davranışlardan müthiş 

derecede rahatsız olmasına rağmen, halim tabiatı dolayısıyla bir şey 

diyemiyordu. Fakat en sonunda Allah Teala müdahale edip. Hz. Pey¬ 

gamber gelene kadar kendisini dışarda beklemelerini emrederek bu 

kaba hareketleri konusunda o kimselere yol göstermiştir. 

7. Yani, “Şimdiye kadar ne olmuşsa olmuş, lâkin bir daha böyle 

hareket etmeyin ki. Rahim ve Kerim olan Allah, Hz. Peygamber’i ra¬ 

hatsız ederek işlemiş bulunduğunuz geçmiş günahlarınızı affet¬ 

sin." 

8. Bir çok müfessir bu ayetin Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt hak¬ 

kında nazil olduğunu beyan etmiştir. Hadise şöyle cereyan eder: Hz. 

Peygamber (s.a), Benu Mustalik kabilesi İslam'ı kabul ettikten son¬ 

ra, zekat tahsil etmesi için Velid bin Ukbe yi onlara gönderir. Velid 

oraya gider, ama onlardan korktuğu için geri dönerek, Hz. Peygam- 

ber'e onların zekat vermeyi reddettiklerini ve kendisini öldürmeye 

kalkıştıklarım söyler. Bu haberi duyan Hz. Peygamber öfkelenir ve 

onlan cezalandırmak amacıyla bir ordu göndermeye niyetlenir. Bazı 

rivayetler bu ordunun, onlara saldırmak için harekete geçtiğini, bazı 

rivayetler ise sadece harekete hazır olduğunu bildirmektedirler. Fa- 
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kat tam bu esnada, Benu Mustalık'ın reisi Haris bin Dırar'ın Um- 

mul-Müminun Hz. Cilveyriye'nin babasıdır) yanında bir heyet .t Us. 

Peygamber e geldiği ve, "Allah'a yemin ederiz ki, değil zekat vermeyi 

reddedip onu öldürmeye kalkışmak, biz Velid'i görmedik bile. Biz 

iman üzerindeyiz ve zekat vermeye de hazırız." dediği ve bunun üze¬ 

rine sözkonusu ayetin nazil olduğu hususunda görüş birliği vardır. 

(Bazı kelime farklılıklarıyla bu hadiseyi, İmam Ahmed, İbn Ebi Ha¬ 

tim, Taberani ve Ibn Cerir; îbn Abbas, Haris bin Dırar, Mücahid, Ka- 
tade, Abdurrahman bin ebi Leyla, Yezid bin Ruman, Dahhak ve Mu- 

katil bin Hayyan'dan nakletmişlerdiı*. Hz. Cmmü Seleme rivayetinde 

tüm hadise aynen nakledilmiş olmasına rağmen, Velid'in adı açık¬ 

lanmamıştır.) 
Nazik bir dönemde, böylesine asılsız bir habere dayanılarak bü¬ 

yük bir faciaya yol açılabilirdi. Bu bakımdan Allah Teala, önemli bir 

konuda getirilen bir habere hemen güvenmemelerini, haberi getiren 

şahsın itimada layık olup olmadığını araştırmalarını, bu şahsın fa- 

sık ve zahiren itimada layık bir kişi olmadığı anlaşılırsa, getirdiği ha¬ 

ber doğrultusunda harekete geçmeden önce haberin doğruluğunu 

tahkik etmelerini müslümanlara bir ilke olarak vazetmiştir. Bu ilahi 

emirden, geniş bir sahayı kapsayan oldukça önemli bir şer'i ilk or¬ 

taya çıkmaktadır. Bu ilke ışığında, bir İslam devletinin, güvem lir ol¬ 

mayan bir kimsenin getirdiği bir habere dayanarak bir şahıs, b i 

grup veya bir millete savaş açmasının caiz olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu ilkeye dayalı olarak muhaddisler, Hz. Peygamber"den hadis riva¬ 

yet eden kimselerin tercüme-i hallerini tahkik etmek amacıyla Cerh 

ve Tadil ilmini geliştirmişlerdir. Çünkü, rivayet edilen bu hadisler da¬ 

ha sonraki nesillere tesir edecektir. Yine İslam hukukçuları bu ilke¬ 

ye dayanarak şahitlik müessesesinden şer i hükümlere bağlı mese¬ 

lelerde veyahut bir şahsın hakkı, hukuku konusunda fasık bir kim¬ 

senin şahitliğini kabul etmemişlerdir. Ancak alimler arasında, gün- 

lük-sıradan her haber ve haber veren kişi hakkında araştırma yapıl¬ 

masına gerek olmadığı konusunda görüş birliği vardır. Çünkü ayet¬ 

te "Nebe" kelimesi kullanılmıştır. "Nebe"; her haber için değil, sadece 

önemli habere atfen kullanılır. Bu bakımdan fakihlere göre, günlük 

meselelerde araştırma yapmak şart değildir. Sözgelimi, ziyaretine 

gittiği kimsenin evine girmek için izin istediğinde, kendisine "buyu¬ 

run" denilen kimse, eve girmeden önce, buyurun' diyen kimsenin 

gerçek ev sahibi ya da fasık olup olmadığını araştırması gerekmez. 
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Bunun yanısıra alimler, inancı bakımından fasık olan ve fakat yalan 

söylemeyen, kötü bir ahlaka sahip olmayan kimselerin şahitlikleri¬ 

nin geçerli olduğu, böyle kimselerin akidevi bozukluklarının rivayet 

ve şahitliklerini kabule mani olmadığı hususunda görüş birliği için¬ 

dedirler. 

9. Bir çok müfessir, siyak ve sibaktan da anlaşıldığı gibi, Hz. Pey¬ 

gamberin Benu Mustalık hakkında Velid'in haberine dayanarak on¬ 

ların üzerine orduyu gönderme konusunda mütereddit davrandığı 

görüşündedir. Ordu gönderme konusunda ısrar eden kimseler şu 

şekilde uyarılmışlardır: "Sizler Allah'ın elçisinin aranızda bulundu¬ 

ğunu, hakkınızda en hayırlı olana onun karar vereceğini unutuyor¬ 

sunuz. Hz. Peygamber'in sizlerin görüşüne göre hareket etmesi hu¬ 

susundaki ısrarınız uygun değildir ve bu davranışınız yersiz bir ce¬ 

saret göstergesidir. Şayet Hz. Peygamber sizin görüşlerinize göre ha¬ 

reket edecek olursa, birçok hatalar yapar ve bunun sorumlusu da 

sizler olursunuz." 

10. Bu ifadeden anlaşıldığına göre tüm müslümanlar bu hataya 

düşmemişler, sadece bazı kimseler bu görüşü öne sürmüşlerdir. İs¬ 

lam toplumunun doğru yol üzerinde kalması, onlara imanı sevdirip, 

küfr, fısk ve isyan yolundan kendilerini nefret ettirmesi Allah'ın bir 

lütuf ve ihsanıdır. Bu ayetin iki bölümü, iki ayn gruba seslenmekte¬ 

dir. "Şayet o (Peygamber) size bir çok işlerde uysaydı (...)" biçimindeki 

ifade tüm müslümanlara hitaben kullanılmamıştır. Tam aksine 

bunlar, Hz. Peygamberden Benu Mustalık a ordu göndermesini is¬ 

teyen sahabelerdir. 'Takat Allah size imam sevdirdi (...)" biçimindeki 

ifade ise umumidir. Bu ifadeyle, kendi görüşleri üzerinde ısrar ede¬ 

rek Hz. Peygamber e karşı gelmeyen, imanın gereği icabı ona güvenip 

itaat eden sahabelere seslenilmektedir. Bu, kendi görüşleri üzerinde 

ısrar eden sahabenin mü min olmadığı anlamına gelmez. Burada sa- 

deceb bu sahabilerin bir hata yaptıkları anlaşılmaktadır. Onlar. Hz. 

Peygamber henüz aralarında bulunuyor olmasına rağmen, kendi 

görüşleri üzerinde ısrar etmiş ve bunun üzerine Allah Teala yaptık¬ 

ları hataya değinerek, sonuçlan bakımından onlan uyarmıştır: 

"îmanın gereği, diğer sahabiler gibi Hz. Peygamber e güvenmek ve 

onun görüşüne tabi olmaktır." 

11. Yani Allah'ın bu lütuf ve ihsanı bir tesadüfün değil, bir hikme¬ 

tin sonucudur ve sadece layık olanlara verilir. 



440 TEFHÎMU'L KUR’AN 49 / Hucıırât Suresi 

9 Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak olursa,12 aralarını bulup-dü- 
zeltin.13 Şayet biri diğerine haksızlıkla-tecavüzde bulunacak olursa, ar¬ 
tık, haksızlıkla-tecavüzde bulunanla, Allah'ın emrine dönünceye ka¬ 
dar14 savaşın;10 eğer sonunda (Allah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu 

durumda adaletle aralarını bulun ve (her konuda) adil davranın.16 Şüp¬ 
hesiz Allah, adil olanları sever.17 

10 Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bu- 
lup-düzeltin 18ve Allah’tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. 

AÇIKLAMA 

12. Burada, müslümanlardan iki taife "vuruştuklarında" değil, "vu¬ 
ruşurlarsa eğer” denilmiştir. Bu ifade biçiminden müslümanlar ara¬ 
sında bir savaşın çıkmasının, müslümanlann birbirine düşmeleri¬ 
nin tabii ve olağan olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat böyle bir olay vu- 
kubulursa eğer, bu konuda nasıl bir tavır alınacağı ortaya konul¬ 
maktadır. Ayrıca ayette Fırka'' yerine Taife" kelimesi kullanılmak¬ 
tadır. Arapça'da "Fırka’ kelimesi büyük bir kitleyi tanıtmak için, ‘Ta¬ 
ife" kelimesi ise, küçük bir topluluğu tarif etmek için kullanılır. Bu 
kullanımdan, Allah nezdinde müslümanlann aralarında büyük kit¬ 
leler halinde çarpışmalannm hoş karşılanmayacağı ve bunun çok 
çirkin bir olay olduğu anlaşılmaktadır. 

13. Bu emrin muhatabı, vuruşan iki grubun dışındaki, bu iki gru¬ 
bu barıştırma imkanına sahip tüm mü slü m anlardır. Diğer bir ifa¬ 
deyle, Allah katında, müslümanlann içlerinde vuruşan iki grubu öy- 
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lece seyretmeleri hoş görülmez. Bu üzücü hadisenin meydana gel¬ 
mesi halinde, tüm müslümanlar bu olayın ızdırabını içlerinde duy¬ 
malı ve onların aralarını bulmak için gayret göstermelidirler. Sava¬ 

şan muhalif gruplara Allah tan korkmalarını telkin etmeli ve tarafla- 
nn ileri gelenleriyle irtibat kurarak, savaşın sebeplerini araştırmalı, 
her türlü gayreti göstererek onları barıştırmaya çalışmalıdırlar. 

14. Yani müslümanlara, kendisine saldırılan tarafa saldırmak ve¬ 

ya saldırılan, mazlum olan tarafı kendi haline bırakmak ya da saldı¬ 
ran tarafı desteklemek yakışmaz. Şayet tarafları barıştırmak müm¬ 
kün olmuyorsa, o takdirde haklının ve haksızın kim olduğu araştırıl¬ 
malıdır. Sonra da hak üzerinde olana yardım edilip, zulmeden tarafa 
engel olunmalıdır. Çünkü bu. Allah'ın bir olması dolayısıyla vaciptir 
ve bu gaye uğruna savaşmak cihad kategorisine girer. Ancak bu Hz. 
Peygamber in işaret ettiği "Ayaktakinin yürüyenden, oturanın ayak- 
takinden hayırlı olduğu" bir fitne bölümüne girmez. Çünkü Hz. Pey- 

gamber'in işaret ettiği fitne ile müslümanlann asabiyyet ve cahiliyye 
davası için veya dünya menfaatleri uğruna savaştıktan ve her iki ta¬ 
rafın da haksız olduğu bir durum kastolunmaktadır. Oysa haklı ola¬ 
na yardım edip, mütecaviz tarafa karşı savaşmak bu tür bir fitne ta¬ 
nımına uymaz. Tam aksine böyle davranmak, Allah'ın emrine uy¬ 
mak demektir ve tüm İslam hukukçulan bu müdahalenin vacip ol¬ 
duğunda görüş birliği içindedirler, sahabe arasında da bu konuda 
ihtilaf yoktur. (Ahkamu'l Kuran, Cassas) Hatta bazı alimler bu mü¬ 
dahalenin cihad tan efdal olduğuna karar vermişlerdir. Bu alimlerin 
delili, Hz. Ali'nin kendi hilafet döneminde kafirlere karşı değil, asilere 
karşı cihad etmiş olmasıdır. (Ruhu'l-Meani) Bu vucubiyete, Hz. 
Ali nin savaşlarına İbn Ömer ve bazı sahabelerin iştirak etmedikleri¬ 

ni ileri sürerek karşı çıkan bazı kimseler yanılmaktadırlar ve bu, sıh¬ 
hatli bir delil değildir. Çünkü İbn Ömer şöyle demiştin "Allah'ın bu 
ayeti gereğince asilere karşı savaşmadığım hususunda olduğu ka¬ 
dar hiçbir şey kalbimde beni endişeye sevketmemiştir." (Müstedrek, 

Hakim) 
Mütecaviz gruba karşı savaşmak, sadece onlarla silahlı savaş¬ 

mak ve onlan öldürmek anlamına gelmez. Asıl tecavüze mani olabil¬ 
mek maksadıyla ne az ne de çok, gereği kadar kuvvet kullanmak 

kastolunmaktadır. 
Bu emrin muhatabı, bu zulmü ortadan kaldırabilme imkanına 

sahip her müslümandır. 
15. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi müdahale emri, asi ve başkaldı- 

ran gruba bir ceza değildir. İstenilen onların saldırılarının engellene¬ 

rek, Allah'ın Kitabı na ve Hz. Peygamber in Sünneti ne göre hak olam 
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kabul etmek ve saldırıdan vazgeçmektir. Asi olan grup bu emre uy¬ 
mayı kabul ettiği takdirde, onlara karşı kuvvet kullanmaktan vaz¬ 
geçmek gerekir. Çünkü savaşın gerçek amacı ve nihai hedefi budur. 

Artık bundan sonra hududu çiğneyip onlara zulmetmek doğru ol¬ 
maz. Yapılması gereken. Allah'ın Kitabı ve Hz. Peygamberin Sünneti 
ışığında sözkonusu ihtilafın nedenlerini araştırmak ve haksızın kim 
olduğuna yetkililerce karar vermektir. 

16. Burada, sadece iki tarafı barıştırmak emredilmemiş, onların 
hak ve adaletle banştınlması gerektiği de vurgulanmıştır. Bu ba¬ 
kımdan haklı ve haksız dikkate alınmaksızın savaşın durdurulma¬ 
sının Allah nezdinde bir değer taşımayacağı ortadadır. Ayrıca, haklı 

olan tarafa baskı yaparak, haksız olan diğer tarafın yanında yer alıp, 
iki grubu banştırmaya kalkışmak doğru değildir. Çünkü gerçek ba¬ 
rış ancak hak ve adalete dayanan barıştır. Aksi takdirde fesad sürer, 
mütecaviz tarafın cesareti artar. Sonuçta da bu fesadın illeti kalk¬ 

mamış olacağından, fesad daha da çoğalır ve tekrar tekrar gün yüzü¬ 
ne çıkar. 

17. Bu ayet, müslümanlar arasında vukubulması muhtemel bir 
savaş hakkındaki kanunların kaynağıdır. İleride zikredeceğimiz bir 
hadis dışında, bu konunun izahı Hz. Peygamber in Sünneti nde bu¬ 
lunmamaktadır. Çünkü Hz. Peygamber in döneminde, kendisinin 
söz ve davranışlarının bir örnek teşkil edeceği müslümanlar arası bir 
savaş vukubulmamıştır. Ancak daha sonraları Hz. Ali döneminde, 
bu kanunun istinad edeceği müslümanlar arası bir savaş meydana 
geldi. Çünkü o dönemde birçok sahabe hayattaydı. Dolayısıyla onla¬ 
rın davranışları ve açıklamalarından yararlanılarak İslam'ın bu ko¬ 
nudaki emir ve prensipleri ayrıntılarıyla tertip edilmiştir, özellikle 

Hz. Ali'nin izlediği yol. İslam hukukçuları açısından bu kanunun 
tertibinde önemli bir kaynak vazifesi görmüştür. Aşağıda bu kanun 
ile ilgili olarak bir özet verdik: 

1) Müslümanlar arasında yapılan savaşın bir çok şekli olabilir: 
a) Savaşan her iki tarafın İslam devletinin tebaası olması duru¬ 

munda, iki tarafı barıştırmak, sözkonusu ihtilaf hakkında karar ver¬ 
mek ve verilen karan uygulamak İslam devletinin görevidir. 

b) Savaşan her iki tarafın, büyük kitleler veya birer İslam devleti 
olması durumunda, her iki taraf da eğer dünyevi amaçlar uğruna 

savaşıyorlarsa, mü'minler kesinlikle bu fitneden uzak durmalıdır¬ 
lar. Yapılması gereken şey, her iki tarafa da Allah'tan korkmalannı 
tavsiye etmektir. 

c) "b" şıkkında zikredildiği şekildeki taraflann, biri haklı diğeri 
haksız olması ve haksız tarafın tavsiyeye kulak asmaması duru- 
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munda müminler, haklı olan tarafa, haksızlık yapan tarafa karşı 
yardım etmelidirler. 

d) Taraflardan birinin teba olup, İslam devletine karşı ayaklan¬ 

ması durumu, (Fıkıh terminolojisinde bu kimseler “Bağı' olarak ta¬ 

nımlanırlar) 
2) Baği, yani devlete karşı ayaklananlar çeşitli kategorilerde ele 

alınabilir: 
a) Ellerinde şer’i bir delil olmaksızın ayaklanan kimselerle savaş¬ 

mak caizdir ve bu konuda ittifak hasıl olmuştur. Böyle bir savaşta 
mü minlerin adil olsa da olmasa da devletin yanmda yer almaları va¬ 

ciptir. 
b) Elde şer'i bir delil olmaksızın, hükümeti devirmek amacıyla 

ayaklanma yapılmışsa ve ayaklanan kimseler zahiren zalim ve fasık, 
hükümet de adil ise, hükümetin yanında yer almak hiç kuşkusuz 
vaciptir. Hükümet adil olmasa bile onu ayakta tutmak ve asilere 
karşı savaşmak mü minlere vaciptir, zira hükümet her ne kadar adil 

olmasa da ülkenin düzenini sağlamaktadır. 
c) Elde şer'i bir debi olmaksızın hükümete karşı ayaklanıldığında 

debileri batıl, akideleri fasid ise (Hariciler gibi) o takdirde adil olsa da 
olmasa da devletin yanında yer almak müminlere vaciptir. 

d) Meşru bir yolla kurulmuş adil bir hükümete, ellerinde şer'i bir 
dayanak olmaksızın ayaklanan kimselere karşı savaşmak ve adil 
hükümetin yanında yer almak tüm mü minlere vaciptir. 

e) Zalim bir hükümete karşı (ki yöneticileri iktidarı zorla ele geçir¬ 
mişlerdir ve fasıktırlar) ayaklanan kimseler şayet Allah'ın hududu¬ 
nun ve adaletinin yerleştirilmesi uğruna kıyam etmişlerse ve zahiren 
salih kimseler iseler bu takdirde bu kimseler "Baği" olarak nitelene- 

mez. Bu kimselere karşı savaşmanın vacip olmadığına karar verme¬ 
de İslam hukukçuları arasında şiddetli anlaşmazlıklar ortaya çık¬ 

mıştır. 
Fukahanın cumhuruna ve Ehli Hadis e göre: İktidarını yerleştir¬ 

miş, ülkede asayiş sağlamış ve ülkede bir devlet nizamı kurmuş ve 
meşru ya da gayrimeşru bir şekilde iktidarı ele geçirmiş olsa da adil 

veya zabm devlet başkanına karşı ayaklanma, küfrü açıkça irtikap 
etmemesi kaydıyla haramdır. 

İmam Serahsi, müslümanlann hakkında icma ettikleri ve onun 
vasıtasıyla asayişin sağlandığı, yolların korunma altında olduğu bir 
devlet başkanına karşı müslümanlardan bir grubun ayaklanması 
halinde diğer müslümanlann bu kimselere karşı savaşmasının va¬ 

cip olduğunu yazmaktadır. (Mebsut, Huruç Babı) 
İmam Nevevl, Şerhi Müslim'de, müslümanlann imamlarına 
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(Eimme)karşı ayaklanmanın ve savaşmanın, hükümdann fasık ve 

zalim olması halinde bile haram olduğunu yazmaktadır. Aynca 

İmam Nevevi bu hususta icma olduğunu iddia etmektedir. Bu hu¬ 

susta icma olduğu iddiası doğru değildir. Zira, aralarında ileri gelen 

alimlerin de bulunduğu İslam hukukçularından büyük bir guruba 

göre devlet başkanma muslihlerin başkaldınşı Kur an terminoloji¬ 

sinde beğavet olarak tarif edilmemiştir. Üstelik, bu tür kimselere baş 

kaldırmanın vacip olduğu söylenmiştir. İmam Ebu Hanife'nin zalim 

devlet başkanma karşı savaşılması konusundaki görüşleri ilim eh¬ 

lince malumdur. Ebu Bekir el-Cessas, "Ahkamu'l-Kur'an" adlı ese¬ 

rinde imam Ebu Hanife'nin savaşa sadece caiz değil, şartların müsa¬ 

it olması durumunda vacip hükmünü verdiğini yazmaktadır. (Cilt 1, 
sh: 81, Cilt: 2, sh: 39). 

Ebu Hanife, Emevilere karşı imam Zeyd'in kıyamı için ona sadece 

maddi yardımda bulunmakla kalmamış, başkalarına da bu konuda 

yardımcı olmaları için telkinde bulunmuştur. Yine Nefsi Zekiyye'nin 

Halife Mansur a kıyamında ona coşkuyla yardım etmiş ve bu savaşı 

küffara karşı yapılan cihaddan daha ^fdal saymıştır. (Cassas Cild: 

1, sh: 81, Menakıbi Ebi Hanife. Kardari Cild: 2. sh: 71-72.) Aynca Fu- 

kaha, İmam Serahsi'nin dediği gibi, görüş birliği içinde değillerdir, 

îbn Hümam, Hidaye şerhi "Fethul Kadir' de, fukahanın örfüne göre 

beğavetin hak imama karşı çıkmak olduğunu yazmaktadır. Hanbe- 

li lerden de lbni Akil ve Ibnu l Cevzi, adil olmayan imama karşı ayak¬ 

lanmanın caiz olduğu görüşündedirler ve Hz. Hüseyin'in kıyamını 

delil olarak göstermektedirler. (El-Insaf Cild: 10 Babı Kıtal Ehlu'l- 

Bağy) imam Şafii, Kitabul-Umm'de, Baği'nin adil imama karşı sava¬ 

şan kimse olduğunu söylemektedir. (Cilt: 4, sh: 35) imam Malik'e gö¬ 

re beğavet adil imama karşı ayaklanmaktır ve ayaklananlarla sava¬ 

şılması gerekir. (El-Müdevvene, Cild: 1 sh: 407). Kadı Ebubekir Ib- 

nu 1 Arabi "Ahkamu'l-Kur'an" da onun bu görüşünü şöyle nakleder: 

Ömer bin Abdülaziz gibi adil bir imama karşı yapılan bir ayaklan¬ 

manın bastınlması vaciptir, diğer türdeki devlet başkanlannı ise 

(zalim, fasık) kendi haline bırakın, Allah onları başka bir zalimle ce¬ 

zalandırır, o zalimi de üçüncü bir zalimle cezalandırır," İmam Ma¬ 

lik ten bir başka görüşte şöyle nakledilir: "Kendisine biat edilmiş 

adil bir imamın başka bir kardeşi aynı iddia ile ortaya çıkarsa ona 

karşı savaşın, günümüzdeki imamlara biat zaten sözkonusu değil¬ 

dir, çünkü onlar biati zorla almışlardır." Maliki mezhebinin bir diğer 

görüşünü Ibnü‘1 Arabi şöyle beyan eder: “Savaş ancak adil imamın 

saflarında yapılır, iktidarda olan imamın veya ayaklananların han¬ 

gisi adilse onun yanında yer alınmalıdır. Ancak her ikisinin de adil 
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olmaması halinde, iki taraftan da uzak durulmalıdır. Şayet canınız 
tehlikedeyse veyahut müslümanlara zulmediliyorsa kendinizi savu¬ 
nun." Kadı lbnü'l Arabi bu görüşü naklettikten sonra şöyle der: "Biz 

ancak hak ehlinin önder olarak kabullenmiş olduğu adil imamın 
saflarında savasurıalıyız." 

3) Ayaklanan Kimseler sayıca az iseler, arkalannda büyük bir kit¬ 
le yoksa ve silahlı değilseler, onlara "Baği" muamelesi yapılamaz. Ta- 
zir kanunlarına göre normal olan şekilde davranılır. Yani cana kas¬ 
tetmişlerse kısas cezası, mala zarar vermişlerse mali cezalar verilir. 
Beğavet yasası, arkalannda büyük bir kitle ve güç bulunan ve silahlı 
olarak ayaklanan kimselere tatbik edilir. 

4) Kişiler kendi fasid inançlannı açıkça beyan ettikleri veya bu 
inançlarım devlete ve devlet güçlerine karşı sert bir dille açıkladıkları 
için öldürülemez ve tutuklanamazlar. Ancak fiilen bir isyan olması 
ve kan dökmeyi asilerin başlatması halinde şiddete başvurulur. (El- 

Mebsut, Fethu'l-Kadir, Ahkamu'l-Kur an, Cassas) 
5) Ayaklananlara karşı savaşa başlamadan önce, isyandan vaz¬ 

geçip hak ve adalet yolunu seçmeleri için onlan Kur an yoluna davet 

etmek gerekir. Şayet bazı şüphe ve itirazları varsa onlan ikna etmeye 
çalışmalı, yine yola gelmezlerse ve kan dökmeyi onlar başlatırlarsa o 
zaman kılıca başvurulmalıdır. (Fethu'l-Kadir, Ahkamu'l-Kur’an, 
Cassas.) 

6) Ayaklananlara karşı yapılacak savaşta hangi kaidelerin dikka¬ 
te alınacağı Hz. Peygamber in lbn Ömer'den rivayet edilen şu buyru¬ 
ğunda ortaya konulmuştur. Hz. Peygamber, lbn Mesud'a: "Ey lbn 
Ummi Abd! Bu ümmetin bağilerine nasıl davranılacağı konusunda 
Allah'ın emirlerinin neler olduğunu biliyor musun?" diye sorduğun¬ 
da, O, "Allah ve Rasulü daha iyi bilir" diye cevap verir. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Onlann yaralılarına dokunul¬ 
maz, esirleri öldürülmez, kaçanları takip edilmez, mallan ganimet 

olarak paylaştınlmaz." (Hakim, Bezzar, Cassas.) Bu konuda fukaha- 

nın dayandığı bu kaidenin ikinci kaynağı, Hz. Ali'nin sözleri ve tatbi¬ 
katıdır. Hz. Ali, Cemel vakıasında zafer kazandıktan sonra, askerle¬ 
rine şöyle emir vermiştir: "Kaçanlan takip etmeyin, yaralılara do¬ 
kunmayın, esirleri öldürmeyin, silahlan teslim edenlere eman verin, 
halkın evine girmeyin, sizlere sövseler bile kadınlara birşey yapma¬ 

yın." Ancak askerlerden bazılannın muhaliflerinin çocuk ve kadın- 
lannın köle olarak paylaştınlması talebinde bulunmalan üzerine, 
Hz. Ali ölke ile şöyle buyurun "İçinizden, ümmü'l-mü'minin Aişe'yi 
kendine kim alacak?" 

7) Hz. Ali'nin tatbikatından istihraç edilen bağilerin mallan ile il- 
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gili hükümler şunlardır Onların orduya alt veya evlerinde buluna** 
ya da hayatta iken veyahut vefatlarından sonra her iki halde de mal¬ 
lan ganimet olarak paylaştınlamaz. Ancak mallarının telef olmas 
durumunda tazminat da ödenmez. Savaş bitiminde mallan kendile 
rine iade edilir. Ele geçen silah ve binekler savaş sırasında onlara 
karşı kullanılabilir, ama ganimet malı olarak taksim edilemez. Şayet 
yeniden ayaklanmalanndan endişe edilmiyorsa bu mallar da iade 
edilmelidir. Devletin bu mallara ganimet olarak el koyacağı görüşü 

sadece İmam Yusufa aittir. (Mebsut, Fethu'l-Kadir, Cassas.) 
8) Esirleri kendilerinden bir daha ayaklanmayacaklarına dair 

söz alınarak serbest bırakırlar. (Mebsut) 
9) Asilerin başlan kesilerek teşhir edilmeleri çok çirkin bir davra¬ 

nıştır. Çünkü Hz. Peygamber ölülerin cesedlerine dokunmaktan 
(onlann uzuvlannı kesmekten) men etmiştir. Nitekim bir defasında 
Hz. Ebu Bekir, kendisine bir Rum Patriğinin kesilmiş başı getirildi¬ 
ğinde ook öfkelenerek "Bize Kumlan ve lranlılan taklit etmek yakış¬ 
maz" demiştir. Şayet böyle bir davranış kafirlere reva görülmüyorsa, 

elbet e müslümanlara da reva görülemez. (Mebsut). 
10) Savaş esnasında asilerin yol aç tıklan can ve mali zararlara 

karşı savaş bittikten ve asayiş sağlandıktan sonra, kısas, tazminat 

talep edilmez. Fitnenin yeniden dirilmemesi için, hiç bir ölüye karşı 
diyet alınmaz. Nitekim sahabe arasında vukubulan savaşlarda bu 
kaide uygulanmıştır. (Mabsut, Ahkamu'l-Kur'an, Cassas, îbnu'l 

Arabi.) 
11) Asiler, savaş esnasında ellerine geçirdikleri bölgelerde bir ni¬ 

zam kurup, halktan zekat ve diğer vergileri almışlarsa devlet yeni¬ 

den bu bölgelere hakim olduğunda halktan yeniden zekat ve diğer 
vergi taleplerinde bulunamaz. Şayet asiler, halktan mal, zekat, vs. 
şer'i esaslara göre almış ve sarfetmişlerse, o halk Allah indinde vazi¬ 

fesini yapmış sayılır ve bu vucubiyet kendisinden sakıt olur. Fakat 
asiler halktan malı şer'i olmayan bir yolla almış ve sarfetmişlerse ar¬ 

tık bu Allah ile kul arasındaki bir meseledir. Fakat isterlerse yeniden 
zekat verebilirler. (Fethu l-Kadir, Ahkamu'l-Kur'an, Cassas, Îbnu'l 

Arabi) 
12) Asilerin kendi tasarrufları altındaki bölgelerde kurmuş ol¬ 

dukları mahkemelerin hakimlerinin adil ve bu hakimlerin verdikleri 
kararlar şeriata uygunsa, kendilerini tayin edenler baği ve mücrim 
olsalar bile verdikleri kararlar geçerlidir. Ancak şeriata uygun karar¬ 
lar vermemişlerse ve beğavet döneminden sonra hükümetin mahke¬ 
melerine yeniden baş vurulmuşsa, bu kararlar infaz edilemez. Bu¬ 
nun yamsıra beğavet döneminde kurulan mahkemelerin verdiği tu¬ 

tuklama kararlan geçersizdir. (Mebsut, Ahkamu'l-Kur'an, Cas- 
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sas.) 

13) Asilerin İslam mahkemelerinde yapmış oldukları şahitlikler 
kabul edilemez, çünkü onlar adil imama başkaldırarak fasık olmuş¬ 
lardır. İmam Muhammed'e göre adil imama karşı fiilen savaşmadık¬ 

ça şahitliği kabul edilir, fiilen savaşmışsa kabul edilmez. (Ahkamu'l- 
Kur'an, Cassas) 

Tüm bu hükümlerden, kafirlere karşı yapılan savaş ile müslü- 

manlann kendi aralarında yaptıkları savaş arasında yasal farklılık¬ 
lar olduğu anlaşılmaktadır. 

18. Bu ayet yeryüzündeki tüm müslümanian evrensel bir ailenin 
bireyleri olarak ilan etmektedir. Bu müslümanlar arasında bulunan 
kardeşlik öyle bir nimettir ki, hiçbir dinde bir örneği bulunmamak¬ 
tadır. Bu hususun önemi ile alakalı olarak Hz. Peygamber den riva¬ 

yet edilmiş birçok hadis vardır. Olayın ruhunun tam olarak kavra¬ 
nılması için biz bu hadisleri aşağıda zikrettik: 

Cerir b. Abdullah, Hz. Peygamber in, Birincisi namaz kılmak, 

İkincisi zekat vermek, üçüncüsü tüm müslümanlar hakkında hayır 
dilemek olmak üzere üç hususta kendisinden biat aldığını' söyler 
(Buhari, Kitabu'l-lman.) 

lbn Mesud, Hz. Peygamberin, "Bir müslümana sövmek fısk, ona 
karşı savaşmak ise küfürdür" diye buyurduğunu rivayet eder. (Bu¬ 
hari, Kitabu'l-lman, imam Ahmed aynı konuda başka bir hadisi Said 
b. Malik’in babasından nakletmiştir.) 

Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber, "Bir 
müslümana, başka bir müslümanın canı, malı ve ırzı haramdır" bu¬ 
yurmuştur. (Müslim, Tirmizi.) 

Ebu Said Hudri ve Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: "Müslüman müslümanın kardeşi¬ 

dir ve müslüman kardeşine zulmetmez, onunla dost olmaktan vaz¬ 
geçmez, onu zelil etmez. Bir kimse için, bir müslüman kardeşini ha¬ 
kir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur." (Müsned-i Ahmed) 

Selh bin Sa'd es-Saidi'nin Hz. Peygamber den rivayet ettiğine göre 
o, şöyle buyurmuştur. "Bir mü minin cemaat ile münasebeti, baş ile 

bedenin irtibatı gibidir. Öyle ki, mü min, cemaatinin çektiği eziyeti, 
bedenin bir uzvunun çektiği ızdırabı baş nasıl duyuyorsa, aynen öy¬ 
le duyar." (Müsned-i Ahmed). Benzeri bir hadis daha vardır: Hz. Pey¬ 
gamber şöyle buyurmuştur: "Mü minler, aralarındaki sevgi, bağlılık 
ve birbirlerine merhamet ve şefkat duymak bakımından tıpkı bir be¬ 
dene benzer. Şayet bedenin bir uzvu zarar görecek olursa tüm beden 
bundan rahatsız olur ve uykusuz kalır." (Buhari, Müslim) 

Başka bir hadiste, Hz. Peygamberin şöyle dediği rivayet edilmiş¬ 

tir: "Müminler birbirlerine bir duvarın tuğlaları gibi bağlıdırlar." (Bu¬ 
hari, Tirmizi). 
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11 Ey iman edenler,19 bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, bel* 
ki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etme¬ 

sin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar.20 Kendi nefislerinizi (kendi 
kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin 21ve birbirinizi 'en olmadık* 
kötü lakablarla' çağırmayın.22 İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isim¬ 

dir.23 Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir. 
12 Ey iman edenler, zandan çok24 kaçımn; çünkü zannın bir kısmı gü¬ 

nahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın).23 Ki¬ 
miniz de kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin.26 Sizden 

biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi?27 İşte, bundan iğrenip-tik- 
sindiniz. Allah'tan korkup-sakımn. Hiç şüphesiz Allah, tövbeleri kabul 

edendir, çok esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

19. Önceki iki ayette, müslümanlar arasında vuku bulması muh¬ 
temel bir savaş ile ilgili olarak yol gösterdikten sonra mü minlere, di¬ 

nin en mukaddes bağına dayanarak, birbirlerinin kardeşi oldukları 
hatırlatılmıştır. Onlar, Allah tan korkarak aralanndaki ilişkilerde 
dürüst davranmalıdırlar. Daha sonraki ayetlerde, bir toplumun bi- 
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reyleri arasındaki zedeleyici bir nitelik taşıyan çok açık kötülüklerin 
oluşması engellenmiştir. Yani, birbirinizin izzeti şerefine dokunma¬ 
yın ve birbirlerinizin zaaf, kusur ve ayıplarını ortaya sermeyin. Ger¬ 
çek en de bunlar, insanlar arasında onulmaz yaralar açan ve başka 
sebeplerle birleşip, toplumda fitnenin oluşmasına yol açan hasta- 
lıkiann ta kendisidir. Bu noktada, ilerde gelecek olan ayetlerde ve 
Hz. Peygamber in hadislerinde yapılan açıklamalara dayanılarak, 
ayrıntılı bir tahkir ve tezyif yasası tertip edilebilir. Batıdaki tahkir ve 
tezyif yasaları o kadar hatalı ve eksiktir ki. bir vatandaş, onurunu 
kurtarmak için mahkemelere başvuracak olsa aksine onuru daha 
çok kınlır. İslam! kanunlar ise, bunun tam tersine herkesin şeref ve 
haysiyetini koruma altına alır, hiç kimsenin bir başkasının onurunu 

klimasına izin vermez. Aynca, hiç kimsenin haklı ya da haksız şeref 
ve haysiyetiyle oynanmasına müsade etmez. Şeref ve haysiyetiyle 
oynanmak istenilen kimse, ne tür bir şahsiyete sahip olursa olsun, 

küçük düşünülemez. Ancak yapılan hukuki ithamın ispatlanabil¬ 
mesi hali müstesna. 

20. Buradaki "Alay etmek" şeklindeki ifade ile, sadece sözle yapı¬ 
lan alay değil, bir kimsenin taklidini yapmak, sözleri, davranışları, 
tipi, giyimi vs. özellikleriyle eğlenmek veya bunlarda bir kusur, ayıp 
bulup, buna başkalarının dikkatini çekmek şeklindeki tüm davra¬ 
nışlar kastedilmektedir. Burada esasında bir kimsenin ne şekilde 
olursa olsun, bir başkasını alay konusu yapması yasaklanmakta¬ 

dır. Çünkü başkalarıyla alay eden bir kimse, muhakkak kendisini, 
başkalarını zelil ve hakir görebilme konumunda zanneder. Ve kendi¬ 
sinin diğer insanlardan daha büyük olduğunu düşünür. Dolayısıy¬ 
la, böylece alay konusu olan kimsenin kalbi kırılır ve bu da zamanla 

toplumun yozlaşmasına neden olabilir, işte bu yüzden bu davranış¬ 
lar yasaklanmıştır. 

Erkekler ile kadınların ayn ayn zikredilmiş olmasının nedeni, er¬ 

kekler için kadınlarla, kadınlar için erkeklerle alay etmenin caiz ol¬ 
ması değildir elbette. Erkeklerle kadınların ayn ayn zikredilmesinin 

asıl nedeni, İslam'ın ta başından beri kadın-erkek karışık bir toplu¬ 
mu kabul etmemiş olmasıdır. Oysa kadın ve erkeklerin birbirleriyle 
alay edebilmeleri için kanşık dost meclislerinin tertiplenmiş olması 
gerekir. Ancak, İslam toplumunda kadınlarla erkeklerin birbirleriy¬ 

le alay edebilecekleri bir ortam tasavvur dahi edilmemiştir. 
21. "Lemz", bir kimseye ta n etmek dışında daha birçok anlama ge¬ 

lir. Örneğin bir kimseyle alay etmek, başkasına ithamda bulunmak, 
başkasmda kusur aramak, açıkça veya kinaye yoluyla birini kötüle¬ 
mek gibi davranışlar, insanlar arasındaki ilişkileri zedeler ve toplu- 
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mun bozulmasına sebep olur. İlahi Kelam ın belagatı icabı, "Birbiri- 

nizde kusur aramayın" demek yerine "Kendi nefislerinizde kusur ara¬ 

mayın" denilmiştir. Yani kişi kalbi kötülükle dolu olmadıkça bir baş¬ 

kasına kötü bir şey söylemez. Bu bakımdan kişinin kalbinin kötü¬ 

lükle dolu olması bile başlı başına bir kusurdur. Dolayısıyla, ancak 

nefsini kötülüğünün yuvası haline getiren bir kimse başkalarım ten- 

kid eder ve onları da kendisini tenkid etmeleri için davet eder. Karşı¬ 

sındaki kişinin şerefi itibariyle cevap vermemesi ayn bir meseledir, 

ama o tenkid kapısını açmıştır bir kere. 

22. Yani bir başkasını gücüne gidecek bir lakab ile çağırmayın. 

Sözgelimi bir kimseye fasık ve münafık diye hitap etmek, topal, âmâ 

ve tek gözlü olan özürlü kimselere isim takmak, bir kimseye kendi¬ 

sinde, anne, baba veya ailesinde bulundurduğu bir ayıbı dolayısıyla 

lakab takmak ya da bir müslümana önceki dinine (Yahudilik, Hıris¬ 

tiyanlık) dayanarak bir ad vermek veyahut bir gruba, bir aileye, bir 

kabile ve sülaleye kendilerinde bulunan bir kusuru ortaya çıkaran 

bir isim takmak vs. Ancak zahiren güzel olmasa bile kötülük kaste- 

dilmeksizin ifade edilen lakaplar bundan müstesnadır. Çünkü bu 

lakaplar sadece o kimseleri tanımak için kullanılır. Bu nedenle mu- 

haddisler Esmau'r-Rical' de Süleyman el-A'meş (Kısık gözlü) ve Va¬ 

sıl el-Ahdab (Kanbur) gibi bazı lakaplar kullanmışlardır. Bir isimde 

bir kaç kişinin olması mümkündür. Bu durumda da özel lakaplar 

kullanmak ayıp değildir. Sözgelimi Abdullah ismini taşıyan birçok 

kişinin olması halinde, aralarında da biri âmâ ise, ondan "Amâ olan 

Abdullah" diye bahsetmek caizdir. Yine zahiren bir kusura delâlet 

ediyor görünüyorsa da, bir lakap muhabbet amacıyla takılmışsa ve 

lakap takılan o kimse bunu benimsemiş ise, örneğin Ebu Hüreyre 

(Kedinin babası), Ebu Turab fToprağın babası) gibi, bunda bir beis 

yoktur. 
23. Yani bir mü mine, kötü dilli olmak ve bu özelliğiyle etrafa ün 

salmak yakışmaz. Fakat başkalarıyla çok alay etmesi ve onlara kötü 

lakaplar takmasıyla ünlü olmak her bakımdan bir kafire yakışır. Oy¬ 

sa bir müminin Allaha, Rasulü'ne ve ahire te inandıktan sonra bu 

tür kötü vasıflara sahip olmasıyla ün bulmasından, ölmesi daha ha¬ 

yırlıdır. 

24. Burada kişi mutlaka zannetmekten değil, fazlaca zannetmek¬ 

ten ve her zannettiğine tabi olmaktan menedilmiştir. Bunun sebebi 

olarak da, zannın bir kısmının günah olması gösterilmiştir. Bu emri 

iyice kavrayabilmek için zannın kısımlannı ve zanmn ahlaki önemi¬ 

nin ne olduğunu incelemek gerekir. 

Zannın bir kısmı ahlaken beğenilmiş ve dinen makbul görülerek 
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övülmüştür. Söz gelimi Allah, Peygamber ve mü minler hakkında 
hüsn-ü zanda bulunmak, su-i zan duymaya bir neden olmadıkça in¬ 
sanlar hakkında güzel zanlar beslemek bu kategoriye girer. 

Zannın ikinci kısmı, fiilen başka çare kalmaması durumundaki 
zandır. örneğin mahkemelerde şahitler hakkında gerekli inceleme 
yapıldıktan sonra, galip zanna göre hüküm verilir. Çünkü mutlak 

gerçeği bilmek mümkün olmadığından şahitlerin ifadesine dayana¬ 
rak bir karar verme zorunluluğu vardır ve galip zanna göre karar ve¬ 
rilir. Bu bakımdan insanlar arasında karar verme zorunluluğu olan 
birçok muamelatta, mutlak gerçeği bilmek mümkün olmadığından 
galip zanna dayanılarak hüküm verilir. 

Zarının üçüncü çeşidi de her ne kadar su-i zan ise de günah sayıl¬ 
mayan, caiz olmak özelliği taşıyandır. Mesela: Bir kimse veya zümre¬ 
nin yaşayış ve hareketlerinde yahut davranışlarında ve başkaları ile 
olan muamelelerinde hüsn-ü zanna layık olmayan görüntüler varsa 
ve buna su-i zan duymak için makul sebepler mevcut ise, işte o za¬ 
man bu zan günah değildir. Böyle bir durumda şeriat asla kişinin ah¬ 
maklık sergileyerek mutlaka o hareketlere hüsn-ü zan göstermesini 
emretmiyor. Fakat bu caiz görülen su-i zanın son sının, onun müm¬ 
kün olan kötülüklerinden kurtulmak için ihtiyatla hareket etmekle 
yetinilmesidir. Daha ileri giderek, sırf zan üzerinde durarak o kişiye 
karşı herhangi bir muamelede bulunmak doğru değildir. 

Dördüncü çeşit zan gerçekte günah olan zandır. Kişinin başka bi¬ 
rine sebepsiz yere su-i zan beslemesi veya başkalan ile ilgili kanaat 
ve görüşlerinde daima su-i zam ön plana alması yahut dış görünüş¬ 
leri ve hareketleri temiz iyi bir insan olduğunu gösteren kişilere su-i 
zan beslemesidir. Bunun gibi, birinin herhangi bir sözü ve hareke¬ 
tinde iyilik ve kötülük ihtimali eşit olup bizim de sırf su -i zandan ha¬ 
reket ederek onu kötülüğe yorumlamamız da günahtır. Mesela, iyi 
bir insan bir topluluktan kalkıp giderken kendi ayakkabısı yerine 

başka birinin ayakkabısını giyse, bizim de onun mutlaka çalmak ni¬ 
yeti ile yaptığına karar vermemiz gibi. Halbuki bu hareket dalgınlık¬ 
tan da olabilir... İyi ihtimali bırakıp da kötü ihtimali tercih etmek su- 
i zandan başka bir şey olamaz. 

Bu incelemelerden sonra zannın bizatihi bir davranış olarak ya¬ 
sak olmadığı meydana çıkmaktadır. Aksine, bazı durumlarda iyidir 

de, bazı durumlarda kaçınılmaz, bazı durumlarda bir dereceye ka¬ 
dar caiz olup daha fazlası caiz olmayandır. Bazı durumlarda da ta¬ 
mamen caiz değil ve yasaktır. Bu bakımdan zandan veya su-i zan¬ 
dan mutlaka sakınınız buyurulmamış, ama çok fazla zan beslemek¬ 

ten sakının buyurulmuştur. Bu buyruğun arkasından, emrin sebe- 
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bini açıklamak için de, bazı zanlann günah olduğu buyruğu yukan- 
daki buyruğa eklenmiştir. 

Bu ilahi uyandan, kişinin zanna dayanan bir kanaat elde etmeye 

çalışırken veya bir kimse hakkında karar vermek için harekete ge¬ 
çerken bunlan düşünüp taşınıp ölçmesi ve bu zan ve tahminin gü¬ 
nah olup olmayacağım gözönüne alması gerektiği sonucu çıkmakta¬ 
dır. Hakikaten bu zan gerekli midir, böyle bir zan için makul sebeple¬ 
rim var mıdır, kendisine dayanarak davranış gösterdiğim bu zan caiz 
itlidir gibi tedbirleri. Allah'tan korkan herkes elbette almalıdır. Zan 
ve tahminlerini alabildiğine başıboş bırakmak ve rasgele, sebepsiz 
olarak zanlara dayanmak Allah'tan korkmayan ve ahirette hesaba 
çekileceğini düşünmeyen kişilerin işidir. 

25. Yani insanların sırlarını, gizli yönlerini araştırmayın, birbiri¬ 
nizin kusurlarını soruşturmayın, başkalarının hal ve hareketlerini 
araştırmayın. Bu hareketler ister su-i zandan dolayı yapılsın, yahut 

kötü niyetle birine zarar vermek için yapılsın veya sadece kendi me¬ 
rakını gidermek için yapılsm, her durumda da şeriatın yasakladığı 
şeylerdir. Başkalarının üzerine perde çekilmiş hallerini araştırması, 

o perdenin arkasına uzanarak kimin ne ayıbı var, kimin ne kusuru 
var, kimin ne biçim gizlenmiş hataları var diye öğrenmeye çalışması 
bir müslümanın işi değildir. İki kişinin konuşmasına kulak kabart¬ 
mak, komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başka¬ 
larının aile hayatım veya onlann şahsi davranışlarını araştırmak 

büyük bir ahlaksızlıktır ve bundan binbir kötülükler ortaya çıkar. 
Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a) bir hutbesinde bu kimselerle ilgili 
olarak şöyle buyurmuştur. 

"Ey dili ile iman etmiş de henüz iman kalplerine tam girmemiş 

olanlar! Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Çünkü, kim 
onlann gizliliklerini araştırırsa Allah'da onun gizliliğini araştırır. Al¬ 
lah da kimin gizliliğini araştırırsa evinde dahi onu rezil ve rüsvay 
eder.” (Ebu Davud) 

Hz. Muaviye, Hz. Peygamber’den (s.a) şöyle buyurduğunu işittim 
demektedir: "Eğer insanlann gizli hallerinin peşine düşüp araştırır¬ 
sanız onlan ifsati eder yoklan çıkarırsınız veya nerdeyse yoldan çıkar 
hale getirirsiniz." (Ebu Davud) Bir başka Hadisi Şerifte Peygamberi¬ 
miz (s.a) şöyle buyurmuştur: "Biri hakkında kötü zan beslemişseniz, 

hiç olmazsa onu araştırmayın. (Ahkamu’l-Kur'an, Cassas) Bir başka 
hadiste de Allah'ın Rasulü (s.a) şöyle demiştin "Kim birinin gizli ku¬ 
surunu görür ve üzerine bir perde çekerse, sanki o, diri olarak topra¬ 
ğa gömülmüş kız çocuğunu ölümden kurtarmış gibi olur." (Cassas) 
Kusurların araştırılması ve insanlann gizfli yönlerinin soruşturul- 
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masının yasak olduğunu belirten bu emir sadece şahıslar için değil, 
İslam devleti için de geçerlidir. Şeriat, nehyi ani'l-münker'i (kötülük¬ 
lerin yasaklanması görevini) İslam devletinin bir vazifesi kabul et¬ 
miştir. Ama bu görev, bir gizli polis şebekesi kurarak insanların gizli 

yönlerini araştırıp açığa çıkartmasını ve onlan cezalandırmasını ge¬ 
rektirmez. Ancak o gizli olanların açığa çıkanlarına karşı kuvvet kul¬ 

lanılmalıdır. Gizli kötülüklerin düzeltilme yolu ise, gizli polis şebeke¬ 
si ile değil, talim ve terbiye, nasihat ve telkin, halkın toplu eğitimi ve 
temiz bir cemiyet düzeni kurmaya çalışmakla olur. 

Bu konuyla, Hz. Ömer'in başından geçen şu olay güzel bir örnek 
teşkil eden.. Bir gece Hz. Ömer, evinde şarkı söyleyen bir adamın se¬ 

sini işitir ve meraklanır. Duvarın üzerine çıkar, bir de ne görsün, 
orada şarap da var kadın da... Hz. Ömer bağırarak "Ey Allah'ın (c.c) 
düşmanı! Sen Allah'a isyan edeceksin de Allah da senin perdeni yır¬ 
tıp seni rezil etmeyecek mi zannettin?" Adam şöyle cevap verir: 

"Müslümanların halifesi acele etmeyiniz. Ben bir günah işlemişsem 
siz üç günah işlediniz... Allah tecessüsü, gizlilikleri araştırmayı me¬ 
netti, siz yaptınız. Allah evlere kapılarından girmeyi emretti, siz du¬ 

vardan atlıyarak girdiniz. Allah kendi evlerinizin dışında, başkalan- 
nın evlerine izin almadan girmeyiniz diye emretti siz ise iznim olma¬ 
dan evime girdiniz" Bu cevabı alan Hz. Ömer hatasını kabul eder ve o 
adama karşı herhangi bir işlem yapmaz. Ama şüphesiz ondan doğru 
ve ahlaklı yolu tercih edeceğine söz alır. (Mekarimü'l-Ahlak, Ebu Be¬ 
kir Muhammed bin Cafer El-Haraiti) 

Bundan anlaşılmaktadır ki sadece fertler için değil, İslam devleti 
idaresi için bile, insanların gizliliklerini araştırıp onların hatalarını 
öğrenip arkasından da yakalanıp cezalandırması doğru değildir. 

Bu mesele bir hadisi şerifte de bildirilmiştir. Peygamberimiz (s.a) 
bir hadiste şöyle buyurmaktadır: "Devlet idarecisi insanların şüpheli 
yönlerini araştırmaya başladığı an onlan ifsad etmiş, ahcnklerini boz¬ 
muş olur." (Ebu Davud) Araştırılması gerçekten bir zaruret olan özel 
durumlar bu emrin dışındadır. Mesela: Bir kişi veya zümrenin dav¬ 
ranışlarında bozukluk alametleri görülüyorsa ve bir suç işlemeye 
doğru gittiği düşüncesi varsa elbette devlet onun durumlannı ince¬ 
leyebilir. Birinin herhangi bir kişiye evlenme teklifinde bulunması 
veya ona bir iş ortaklığı teklif etmesi halinde, teklif edilen kimse, 

kendini güven altına almak için teklif yapanın durumlannı inceleye¬ 
bilir. 

26. Gıybet, şöyle tarif edilin "Birinin, herhangi bir kimsenin arka¬ 
sından, duyduğu zaman hoşuna gitmeyeceği sözler söylemesidir." 
Bu tarif bizzat Peygamberimiz tarafından yapılmıştır. Müslim, Ebu 
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Davud, Tirmizi, Nesei ve diğer muhaddislerin naklettiği, Hz. Ebu Hu- 
reyre'nin rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a) gıybeti şöyle 
tarif buyurmuştur. "Gıybet, kardeşinin, hoşuna gitmeyecek şekilde 
anılmasıdır." "Söylediğim şeyin kardeşimde olduğunu görmüşsem 
ne olacak?" denilince Hz. Peygamber buyurdu ki: "Eğer söylediğin 
şey kardeşinde varsa gıybet etmiş oluyorsun, dediğin onda yoksa if¬ 
tira etmiş olursun." 

İmam Malik'in Hz. Muttalib bin Abdillah dan naklettiği bir hadi¬ 
sin ifadesi de şöyledir: "Adamın biri Hz.Peygambere "gıybet nedir?" 
diye sordu. Peygamberimiz de (s.a) "İşittiği zaman hoşuna gitmeye¬ 
cek şekilde kişi hakkında konuşmandır" buyurdu. Adam "Ya Rasu- 
lallah! Ya sözüm doğru ise" deyince Peygamberimiz (s.a): "Eğer sözün 
yanlışsa, o zaten iftiradır" buyurdu." Bu buyruklardan, birinin arka¬ 
sından yalan sözlerle suçlanmasının iftira olduğu ve var olan kusur¬ 
larının söylenmesininse gıybet olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu hareket ister açık ifadeli sözlerle yapılsın, ister kinaye ve işa¬ 
retler ile yapılsın her şekli ile haramdır. Bunun gibi bu hareketin ki¬ 
şinin hayatmda yapılması, yahut öldükten sonra yapılması, iki şe¬ 
kilde de haramlılığı aynıdır. 

Ebu Davud'un rivayetine göre, Maiz bin Malik El Eslemi'ye zina 
suçundan dolayı recm cezası verildiği sırada, Peygamberimiz (s.a) 
yolda yürürken bir sahabinin kendi arkadaşına şöyle söylediğini 
işitti: "Şu adama bak! Allah onun suçlarını perdelemişti, fakat nefsi 
köpek gibi öldürülmeye kadar peşini bırakmadı." Bir miktar yol al¬ 
dıktan sonra "Kokuşmuş bu merkebin leşinden yiyin" buyurdu. On¬ 
lar da: Ya Rasulallah! Onu kim yiyecek?" deyince, Peygamher Efen¬ 
dimiz, "Biraz evvel sizin söylediğiniz, kardeşinizin haysiyetini renci¬ 
de eden sözler, bu merkebin leşini yemekten daha çok çirkindir" bu¬ 
yurdu. ( 

Bu haramın dışmda kalan gıybetler ancak şu şekilde olanlardın 
Birinin arkasından veya öldükten sonra onun kötülüğünü söylemeli 
şeriat nazarında doğru bir mecburiyet halini almışsa ve bu mecburi¬ 
yet gıybet olmadan yerine gelmiyorsa ve bu gıybet yapılmazsa gıybe¬ 
te nisbetle çok daha büyük bir kötülük ortaya çıkacaksa bu gıybetin 
haramlılığı ortadan kalkar. 

Hz. Peygamber (s.a) bu istisna olan gıybeti şöyle ifade buyurmak¬ 
tadır: "En kötü zulüm, bir müslümanın haysiyet ve şerefine haksız 
yere hücum etmektir." (Ebu Davud) Bu buyrukta "haksız yere" şart* 
"haklı yere" yapılabileceğini göstermektedir. Nitekim Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) hayatında gördüğümüz bazı örneklerden "haklı yere 'den 
ne kastedildiğini ve hangi durumlarda gıybetin gerektiği kadar caîz 
olabileceğini öğrenmekteyiz. 

Bir gün bir bedevi gelip Peygamberimizin (s.a) arkasında namaz 
kıldı. Namaz bitince de "Ey Allah! Bana da. Muhammed'e de merha¬ 
met et, ikimizin dışında hiç kimseyi bu merhamete ortak kılma" dW 
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yerek çekip gitti. Peygamberimiz (s.a) ashabına şöyle dedi: "Ne diyor¬ 
sunuz, bu adam mı daha çok şaşkın yoksa devesi mi? Ne dediğini 
duymadınız mı?" (Ebu Davud) Peygamberimiz (s.a) bu sözü adamın 
arkasından söyledi. Çünkü o bedevi selam verir vermez çekip gitmiş¬ 
ti. O. Peygamberimiz in (s.a) önünde çok yanlış bir söz söylemişti, bu 
yanlış söz karşısında Peygamberimiz in susması başkalarının böyle 
sözlerin bir dereceye kadar caiz olabileceği yanlış kanaatine gitmesi¬ 
ne sebep olabilirdi. Bu yüzden Hz. Peygamber in (s.a) o sözü reddet¬ 
mesi gerekiyordu. 

Yine bir keresinde Fatıma binti Kays adındaki kadma iki kişi ev¬ 
lenme teklifinde bulundu. Biri Hz. Muaviye, diğeri Hz. Ebu El-Cahm 
idi. Kadm gelerek Peygamberimiz e (s.a) akıl danıştı. Peygamberimiz 
(s.a) "Muaviye müflistir, Ebu El-Cahm ise kanlarını çok döver," bu¬ 
yurdu. (Buhari ve Müslim) 

Burada bir kadının müstakbel hayatı sözkonusudur. Ve Hz. Pey- 
gamber'den akü danışmıştır. Bu durumda Peygamberimiz (s.a) o iki 
sahabeye ait bildiği kusurlan söylemeyi gerekli bulmuştur... Birgün 
Peygamberimiz (s.a) Hz. Aişe annemizin yamnda iken biri gelerek gö¬ 
rüşme izni istedi. Hz. Peygamber (s.a) "Bu adam kabilesinin çok kötü 
bir kişisidir", buyurdu, sonra dışan çıktı, o adam ile çok yumuşak 
bir eda ile görüştü. Tekrar içeri girince Hz. Aişe validemiz, "Onun 
hakkında dışan çıkmadan önce bazı şeyler söylemenize rağmen, da¬ 
ha sonra çok iyi bir eda ile konuştunuz." deyince Peygamberimiz 
(s.a) şöyle cevap verdi: 

"Kıyamet günü Allah katında en kötü mevki birinin çirkin sözle¬ 
rinden korkup da onunla münasebeti terkedenlerin mevkii olacak¬ 
tır." (Buhari, Müslim) 

Bu hadiseye dikkat ederseniz Peygamberimiz in bu kişi hakkında 
kötü kanaatte olmasına rağmen onunla güzel bir şekilde konuşma¬ 
sının, ahlakının icabı olduğunu göreceksiniz. Ama Hz. Peygamber 
bu adamla merhamet ve şefkatlice konuşurken, ailesi gördüğü tak¬ 
dirde yanlışlıkla onu samimi dostu zanneder de daha sonra bunu 
suistimal eder düşüncesi ile Hz. Aişe "yi bu adam kabilesinin çok kö¬ 
tü bir kişisidir diye ikaz etmiştir. Bir keresinde Hz. Ebu Süfyan'ın ka¬ 
rısı Hint binti Utbe. Peygamberimiz e gelerek "Ebu Süfyan cimri bir 
adamdır. Bana ve çocuklarına yetecek kadar gerekli masrafı yapmı¬ 
yor" dedi. (Buhari, Müslim) 

Kocanın bulunmadığı sırada, kadın tarafından yapılan bu şika¬ 
yet her ne kadar gıybet ise de Hz. Peygamber (s.a) bunu caiz görmüş¬ 
tür. Çünkü haksızlık yapanı, bu haksızlığı giderecek güçte olan biri¬ 
ne şikayet hakkı vardır. Hz. Peygamber in (s.a) bu gibi örneklerinden 
faydalanılarak fakih ve muhaddisler şu kaideyi ortaya koymuşlar¬ 
dır. "Gıybet, ancak şer'an doğru bir maksat için gerektiği takdirde ve o 
gıybet olmadan o gereklilik ortadan kalkmadığı takdirde caizdir." Daha 
sonra bu kaideye dayanarak İslam alimleri gıybetin aşağıdaki şekil- 
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lerini caiz kabul etmişlerdir: 
1) Zulme uğrayan kişinin bu zulmü ortadan kaldırabilecek güçte 

olduğuna inandığı kimseye zalim kimseyi şikayet etmesi. 
2) Düzeltilip ıslah edilmesi niyeti ile haksızlıkları ve kötülükleri 

giderebilecek yetkide olan kimselere bir kişi veya zümrenin kötülük¬ 
lerinin anlatılması. 

3) Fetva almak gayesi ile bir müftüye veya bir İslam alimine, bir 
kişinin yanlış hareketlerini konu edinen bir olayın anlatılması. 

4) Bir kişinin veya kişilerin şerlerinden sakınsınlar diye diğer in¬ 
sanlara bilgi verilmesi. Mesela, hadis ravilerinin, şahitlerin, kitap 
yazarlarının eksiklerini, hatalarını açıklamak bütün alimlerce caiz 
değil, hatta vacip kabul edilmiştir. Çünkü bu açıklama olmadan şe¬ 
riatı yanlış rivayetlerin yayılmasından, mahkemeleri adaletsizlikten 
ve insanları özellikle ilim araştırıcılarını sapıklıklardan korumak 
mümkün olmaz. Yuva kurmak isteyenlerin karşıki şahıs hakkında 
yahut yanından ev alınmak istenen kimsenin komşuluğu hakkında 
yahut birisi ile iş ortaklığı kurulmak istendiği taktirde veya birine bir 
emanet verilmesi gerektiğinde kendisinden bilgi istenen kişinin bu 
kimselerin iyi ve kötü taraflarını bilmediğinden dolayı zarara uğra¬ 
masın diye soran kişiye açık açık anlatması gerekir. 

5) Fısk. fucur ve çeşitli ahlaksızlıklar yayan yahut dini düşünce¬ 
lerde sapık fikirler ve bid atler dağıtan veya Allah'ın kullarım dinsiz¬ 
lik, eziyet ve zulüm fitnelerine boğan kimselerin kötülüklerini herke¬ 
se karşı ilan ederek tenkit etmek, bunlan anlatmak da gıybet değil¬ 
dir. 

6) Kötü bir lakapla meşhur olan kimseleri bu lakap dışmda tanıt¬ 
mak mümkün değilse küçültmek ve hafife almak niyeti ile değil de 
kişiyi tanıtma niyeti ile o kötü lakabın kullanılması da gıybet değil¬ 
dir. (Geniş bilgi için bkz. Fethu'I-Bari Cilt: 10. sahife: 36, Müslim, 
Şerhi Nevevi, Tahrimü'l-Gıybeh babı; Riyazü's-Salihiyn, Gıybetin 
Mübah Olan Babı, Ahkamu'l-Kur'an, Cassas ve Ruhu l-Meani) 

Bu istisnai durumlar dışında birinin arkasından çirkin söz söy¬ 
lenmesi kesin olarak haramdır. Bu çirkin söz doğru ise gıybettir, ya¬ 
lan ise iftiradır, iki kişiyi birbirine düşürmek için ise düzenbazlıktır. 
Şeriat bu üçünü de yasaklamıştır. 

İslam toplumunda bir müslümanın, yanında başka birinin gıy¬ 
betinin yapılmasını, yalan yere töhmet altında bırakılmasını sessiz¬ 
ce dinlemesi doğru değildir, onu derhal reddetmesi gerekir. Hiçbir 
şer'i mecburiyet olmadığı halde birinin mevcut kusurlarının ortaya 
dökülmesinin günah olduğunu ve bu hareketi yapanların Allah tan 
korkarak böyle günahlardan uzak kalmalarım da telkin etmesi gere¬ 
kir. Hz. Peygamber (s.a) buyuruyor ki: "Bir kimse bir müslümanın 
aşağılandığı ve onun şeref ve haysiyetine saldınldığı sırada onu ko¬ 
rumuyorsa, Allah Teala da onun kendinden yardım istediği durum¬ 
larda himaye etmez. Ve eğer bir kişi müslümanın şeref ve haysiyeti- 



Cûz: 26 TEFHİMUL KURAN 457 

ne s. Jdınldığı ve ona hakaretler yapılıp, aşağılandığı sırada onu ko¬ 
rursa Allah da kendisinden yardım istediği durumlarda ona yardım 
ede " (Ebu Davud) 

Gıybet yapana gelince: Bu günahı işlediğini veya işliyor olduğunu 
anladığı an ilk görevi, Allah a tevbe etmesi ve bu haram işten derhal 
vazgeçmesidir. Bundan sonra ona düşen ikinci görev, yaptığı bu gü¬ 
nahı gidermektir, ölmüş bir kimsenin gıybetini yapmışsa onun hak¬ 
kında çokça Allah'tan af dilemesi, eğer yaşayan bir kimsenin gıybeti¬ 
ni yapmışsa, bu gıybet gerçek dışı ise büe daha önce yanlarında büh¬ 
tan ettiği kişilere gidip yaptığı hareketin yanlış ve asılsız olduğunu 
belirtmesi gerekir. Yaptığı gıybet kişide var olan ku sudan ihtiva edi¬ 
yorsa, bundan sonra asla onu kötülememek, daha önce yaptığı gıy¬ 
betten dolayı af dileme sadece gıybeti yapılan kişinin durumdan ha¬ 
beri olması halinde yapılmalıdır, aksi takdirde sadece tevbe ile yeti¬ 
nilir»elidir. Çünkü o kişinin durumdan haberi yoksa gıybet yapanın 
özür dilemek için "Ben senin gıybetini yapmıştım" demesi o adamı 
üze *, onun da içinde bir takım nahoş duygular doğabilir, denmekte¬ 
dir. 

27. Bu cümlede Allah Teala gıybeti "ölmüş kardeşinin etini yeme¬ 
ğe" benzetmekle bu hareketin son derece çirkin olduğunu tasvir et¬ 
miştir. Leş etinin yenmesi bizatihi nefret ettiricidir. Kaldı ki bu et de 
bir hayvan eti değil de insan eti olursa... Hatta herhangi bir insanın 
değil de bizzat kendi kardeşinin eti olursa işin çirkinliği düşünülme¬ 
lidir. Dahası, bu benzetmeyi soru biçiminde ortaya koyarak Allah 
Teala insan üzerinde daha fazla tesir yaratmıştır. Böylece her şahsın 
kendi vicdanından sorarak ölmüş kardeşinin etini yemeğe razı olup 
olmayacağına kendisinin karar vermesini dilemiştir. Nasıl onun ta¬ 
biatı bu ölmüş kardeş etinden tiksiniyorsa, bir mü min kardeşinin 
bulunmadığı ve kendini savunacak bir durumda olmadığı sırada, 
onun şeref ve haysiyetiyle oynanmasını hoş karşılayamaz. 

Bu ilahi buyruktan, gıybetin haram oluşunun asıl sebebi, gıybet 
edilen kişinin kalbinin kırılması, incinmesi değil, bilakis herhangi 
bir kişinin yokluğunda çekiştirilmesinin, arkasından kötülenmesi- 
nin bizatihi haram olduğu anlaşılmaktadır. Artık o kişinin bu gıybet¬ 
ten haberi olsun olmasın ve bundan üzüntü duysun duymasın 
önemli değil, ölmüş insanın etinin yenmesi, ölüye eziyet verdiği için 
haram kılınmadığı meydandadır. Biçare kişi öldükten sonra birinin 
kendi leşini parçaladığını bilmez, hissetmez. Ama son derece çirkin 
olan, bu hareketin bizzat kendisidir. Aynen bunun gibi gıybeti yapı¬ 
lan kişi hakkında söylenenlerden haberi olmazsa ve hayatı boyunca 
da kim, nerede, ne zaman kendi haysiyetiyle uğraşıp başkalarının 
onu zedelediğinden dolayı da kendisine en ufak bir eziyet ve ızdırap 
ulaşmayacaktır. Fakat onun şeref ve haysiyetine ne olursa olsun bir 
leke sürülmüş olacağından gıybet, kendi türü içinde ölmüş kardeşi¬ 
nin etini yemekten farklı değildir. 
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13 Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 

birbirinizle tanışmanız için siz halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Hiç 
şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, takvaca en ileri¬ 
de olanınızdır.28 Hiç şüphe yok Allah, bilendir, haber alandır.29 

AÇIKLAMA 

28. önceki ayetlerde iman ehline hitap edilerek İslam toplumunu 

bozukluklardan korumak için gerekli talimat ve bilgiler verilmişti. 

Bu ayette ise bütün insan türüne hitap edilerek tüm zamanlarda, 

bütün dünyayı içine alan o büyük sapıklık düzeltilmektedir. Yani 

nesil, renk, dil, vatan ve milliyet taassubu en eski zamanlardan bu 

güne kadar, her devirde, insanoğluna bütün insanlığı bir tarafa bı¬ 

raktırarak kendi çevresinde küçük küçük bir takım daireler çizdir- 

miştir. İnsanoğlu bu daireler içinde yaratılanları kendinden, dışında 

yaratılanları da kendinden ayn kabul etmiştir. Bu daire herhangi bir 

akıl, mantık ve ahlak temeli üzerine değil, yaradılış tesadüflerinin te¬ 

meli üzerine çizilmiştir. Bazı yerlerde onların iddiaları bir soy, kabile 

veya nesil içinde doğmaktır. Diğer bir yerde ise coğrafî herhangi bir 

bölgede yahut kendine has bir renk taşıyan veya kendine has bir dil 

konuşan millet içinde doğmaktır. Daha sonra bu temellere dayana¬ 

rak kendinden veya yabancı diye koyduğu ayınm, başkalarına nis- 

betle kendinden olana daha iyi sevgi ve daha çok yardımlaşmalarını 

sağlamış, diğerlerine karşı ise nefret, düşmanlık, aşağılama ve ha¬ 

karet, hatta işkence ve zulüm en kötü biçimlerine ulaşmıştır. 

Irk taassubu konusunda felsefe kurulmuş, binbir çeşit görüşler 

icad edilmiş, kanunlar konmuş, ahlaki temeller atılmıştır. Milletler, 

imparatorluklar bunu kendilerine bir prensip yaparak, bir düstur 

kabul ederek asırlar boyu uygulamışlardır. 
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Yahu diler bu ırkçılık duygularına dayanarak Israiloğullannı Al¬ 

lah'.ı seçkin kullan kabul etmişler ve kendi dini emirlerinde bile Is- 

railoğullanndan olmayanlann haklannı ve seviyelerini, lsrailoğulla- 

nndan daha aşağı tutmuşlardır. Hindulann kast sistemini bu ayı¬ 

nın döllendirmiştir. Bu yüzden Brahmanlann üstünlüğü kurul¬ 

muş, yüksek tabakadan olanlar karşısında diğer bütün insanlar 

aşağı ve pis kabul edilmiştir ve paryalar zillet ve rezaletin çukurlan- 

na atılmışlardır. 
Siyah ve beyaz ayrımının, Afrika ve Amerika'da siyah cinsten 

olanla n yaptırdığı zulüm ve işkenceyi tarih say falanndan aramaya 

gerek yok. Bugün 20. asırda herkes gözleri ile bunlan görebilir. Av¬ 

rupalIların Amerika kıtasına giderek Kızılderililere yaptıklannın, 

Asya ve Afrika'nın zayıf milletleri üzerine hakimiyet kurarak yapük- 

lan zulümlerin altında hep kendi millet ve ırkının çemberi dışında 

olanlann can, mal ve namusunun kendilerine mübah olduğu dü¬ 

şüncesi yatmaktadır. Ve bu düşünce onlara, başka milletleri yağma- 

lamalannı, köle yapmalannı, hatta gerekirse varlık aleminden silip 

atmalannı haklan kabul ettirmektedir. 

Batı milletleri ırkçılığının, bir milleti diğer bir millete karşı nasıl 

canavarlaştırdığının en kötü örnekleri yakın zaman savaşlannda 

görülmüştür ve hala da görülmektedir. 

Bilhassa Nazi Almanyası'nda ırk felsefesi ve German ırkının üs¬ 

tünlüğü düşüncesinin, İkinci Dünya Savaşı nda sergilediği korkunç 

tablolar göz önüne alındığında insan rahatlıkla, bunun korkunç ve 

müthiş bir sapıklık olduğunu anlayacaktır. 

İşte bunu ıslah için Kur'an-ı Kerim in bu ayeti nazil olmuştur. Bu 

kısacık ayette Allah Teala bütün insanlığa hitap ederek son derece 

önemli üç temel gerçeği açıklamıştır. 

Birincisi şudur; hepinizin aslı birdir. Sizin her türünüz bir tek er¬ 

kek ve kadmdan yaratıldı ve bugün dünyada var olan bütün ırkları¬ 

nız da aslında bir anne ve babadan başlayan bir temel ve ilk ırkın dal¬ 

landır. Bu yaratılış dizisinin hiçbir yerinde o ayırımlar ve sakat iddi¬ 

alarla müptela olduğunuz alt ve üst tabaka veya üstün ve aşağı ırk 

görüşlerine zemin hazırlayan hiçbir şey yoktur. Yaratıcınız bir olan 

Allah'tır. Çeşitli insanlan çeşitli ilahlar yaratmamıştır. Bir tek mad¬ 

deden hepiniz yaratıldınız. Bazı insanlar temiz ve pak maddelerden 

yaratılmış ve diğer bir kısım da pis ve adi maddelerden yaratılmış de¬ 

ğildir. Bir anne ve babanın çocuklarısınız. îlk insan çiftleri çok olup 
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da dünyanın çeşitli yerlerinde değişik topluluklar meydana gelmiş 

de değildir. 

İkincisi ise şudur: Asıl ve temel yönü ile siz bir olmanıza rağmen 

milletlere, soylara ayrılmanız yaratılış icabı idi. Yeryüzünün her ta¬ 

rafında bütün insanların bir tek aile olamayacağı meydandadır. 

Neslin çoğalması ile beraber sayısız ailelerin, daha sonra da aileler¬ 

den soyların ve milletlerin meydana gelmesi kaçınılmazdı, işte bu¬ 

nun gibi yeryüzünün çeşitli bölgelerinde yerleştikten sonra renk, şe¬ 
kil, dil ve yaşayış tarzlarının mutlaka çeşitli olması da gerekli idi. Ay¬ 

nı bölgede yaşıyanlann birbirine yakınlık duyması, uzak bölgelerde 

yaşayanların aralarındaki duyguların uzak olması da tabii idi. Fakat 

bu yaratılıştan gelen farklılıklar ve ayrılıklar asla onun temeli üze¬ 

rinde aşağı, üstün, soylu, adi, üstün sınıf ve aşağılık kabul etmesini, 

bir ırkın diğer bir ırka üstünlük kurmasını ve insan haklan konu¬ 

sunda bir zümrenin diğerine üstün tutulmasını da gerektirmezdi. 

Yaratıcının, insan topluluklannı milletler, soylar, kabileler şeklinde 

düzenlemesi sadece onlann arasında tanışma ve doğuştan gelen 

yardımlaşmanın bu şekilde olmasından dolayı idi. Sadece bu yolla 

bir sülale, bir soy, bir kabile ve bir milletin insanlan birleşerek ortak 

bir cemiyet düzeni kurabilir ve hayatta karşılaştıklan her işte birbi¬ 
rine yardımcı olabilirlerdi. 

Fakat, Allah'ın birbirini tanıma sebebi olarak yarattığı fıtratı, 

şeytani cehalet, birbirine karşı üstünlük taslama ve birbirinden nef¬ 

ret etme vasıtasına dönüştürmüştür. Tabii sonuç, zulüm ve düş¬ 
manlık halini almıştır. 

Üçüncüsü de şudur: İnsanlar arasında bir üstünlük ve fazilet var¬ 

sa ve ölabilirse o da sadece ahlaki üstünlük ve fazilettir. 

Yaratılış bakımından bütün insanlar eşittir. Çünkü onlan yara¬ 

tan birdir, onlann yaratıldığı madde ve yaratılış yolu da birdir. Hep¬ 

sinin bağı bir anne ve bir babaya dayanır. Bir de bir kimsenin, her¬ 

hangi bir milletin yurdunda veya aile topluluğu içinde yaratılması, 

kendi iradesi ve seçiminin dışında ve hiçbir çalışma ve çabası olma¬ 

dan, ilahi irade ile meydana gelmiş bir olaydır. 

Bu bakımdan birinin diğerine üstünlük elde etmesi için hiçbir 

makul sebep yoktur. Birinin diğerlerine üstün olmasını gerektiren 

asıl şey, o kişinin diğerlerinden daha çok Allah'tan sakınması, kötü¬ 

lüklerden kaçınması ve dürüstlük ve doğruluk yolunda yürüyen 

kimselerden olmasıdır. 
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Böyle bir insan hangi milletten, hangi soydan ve hangi memleket¬ 

ten olursa olsun, bu onun şahsi güzelliğinden dolayı değildir. Emun 

«aksine olan biri de ister siyah ya da beyaz olsun, ister doğuda doğ¬ 

muş olsun, ister batıda aşağı derecede bir adamdır ve kesinkes ba¬ 
yağı bir insandır. 

Kur'an-ı Kerim in kısacık bir ayetinde anlatılan bu gerçekleri Hz. 

Peygamber (s.a) çeşitli hutbelerinde ve buyruklarında daha da aça¬ 

rak izah buyurmuşlardır. O. Mekke'nin fethinde Kabe'yi tavaf ettik¬ 
ten sonra yaptıkları bir konuşmada şöyle buyurmuştu: "Sizden ca- 

hiliyet ayıplarını ve büyüklenmelerini uzaklaştıran Allah'a hamdol- 

sun. Ey insanlar! Tüm insanlar iki gruba ayrılır. Bir grup iyilik ya¬ 

pan, iyi olan ve kötülüklerden sakınanlardır ki, bunlar Allah naza¬ 

rında değerli olan kimselerdir, ikinci grup ise günahkar, isyankar 

olanlardır ki, bunlar da Allah nazarında değersiz olanlardır. Yoksa 

insanların hepsi Hz. Adem'in çocuklarıdır. Allah da Adem'i toprak¬ 
tan yaratmıştır." (Beyhaki, Tirmizi) 

Veda Haccı sırasında teşrik günlerinin ortasında yaptığı bir ko¬ 

nuşmada da Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştun "Ey insanlar! 

Dikkat edin, Rabbiniz birdir. Hiçbir Arabın Arap olmayana üstünlü¬ 

ğü yoktur ve hiçbir Arap olmayanın da hiçbir Araba üstünlüğü yok¬ 

tur. Siyah renkte olanın hiçbir beyaz renkte olana, beyaz renkte ola¬ 

nın da hiçbir siyah renkte olana üstünlüğü yoktur. Üstünlükler an¬ 

cak takva iledir. Şüphesiz ki Allah katında en değerliniz Allah'tan en 

çok sakmanınızdır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi?" Hepsi de "Evet teb¬ 

liğ ettin ya Rasulallah" dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz’de 

(s.a), "öyle ise burada olanlar olmayanlara bunlan ulaştırsın" bu¬ 
yurdu." (Bey haki) 

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmaktadır: "He¬ 

piniz Ademoğullansmız, Adem de topraktan yaratılmıştır, insanlar, 

babalan ve dedeleri ile öğünmekten vazgeçsinler. Çünkü onlar Allah 

nazannda küçük bir karıncadan daha değersizdirler." (Bezzar) 

Diğer bir hadiste de şöyle buyurmuştur: "Allah Teala kıyamet gü¬ 

nü sizin soyunuzdan sopunuzdan sormayacaktır. Şüphesiz ki Allah 

katında en üstün olanınız kötülüklerden en çok sakmanınızdır." Di¬ 

ğer bir hadisin ifadesi de şöyledir: "Allah sizin mallarınıza ve şekille¬ 

rinize bakmaz, fakat o sizin kalplerinize ve amellerinize bakar." 
(Müslim, Ibn Mace) 

Bu talimat sadece sözden ibaret kalmamış, İslam bunlara uygun 
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olarak, müslümanlardan kurulu dünya çapında, renk, ırk, dil, va¬ 

tan ve millet farkı olmayan bir kardeşliği tesis etmiştir. Bu kardeşlik¬ 

te üstünlük, aşağılık, ayırımcılık ve taassubun hiçbir izi yoktur. Bu 

kardeşliğe giren her insan, hangi millet, ırk, memleket ve vatandan 

olursa olsun tamamen eşit haklarla bu kardeşliğe ortak olmuştur ve 

olmaktadır. 

İslam'a karşı olanlar bile, İslam toplumunda insan eşitliği ve bir¬ 

liğinin başarılı bir şekilde uygulanmasını, başka herhangi bir dinde 

ve düzende bulamadıklarını itiraf etmektedir. Sadece İslam Dinidir 

ki yeryüzünün her tarafına dağılmış sayısız milletleri ve ırklan bir¬ 

leştirerek bir ümmet yapmıştır. 

Bu arada yanlış bir düşünceyi de ortadan kaldırmak gerekiyor. 

Evlilik konusunda İslam'ın denk olmaya verdiği önemi bazıları yan¬ 

lış yorumlayarak, bazı insanların üstün, bazılarının da aşağı kabul 

edildiği, bunlar arasında evliliklere itiraz edildiği iddia edilmektedir. 

Fakat bu. temelden yanlış bir düşüncedir. İslam hukukuna göre her 

müslüman erkek her müslüman kadın ile evlenebilir. Fakat evlilik¬ 

teki aile hayatının başansı eşler arasındaki adetlere, özelliklere, 

huylara, hayat tarzına dayanmaktadır. Eşlerin ailelerinin durumla¬ 

rı, ekonomik durumları, ictiami seviyelerinin uygunluk göstermesi, 

birbirine uyum sağlayıp saygılı olmasını sağlamaktadır, işte denkli¬ 

ğin gayesi budur. 

Erkek ve kadın arasında bu açıdan çok büyük farkların olduğu 

yerlerde hayat boyu arkadaşlığın düzenli yürümesi beklenemez. Bu 

bakımdan İslam hukuku böyle bir izdivacı arzu etmez, iki taraftan 

birinin üstün, diğerinin aşağı oluşundan dolayı değil, arada açık 

farklılıklar olup, benzerlikler olmadığı takdirde, kurulan evliliklerin 

devam etme ihtimalinin daha az oluşundan dolayıdır. 

29. Bu hakikatte kim üstün bir derecenin insanıdır ve kim değer¬ 

ler açısından aşağı derecede bir insandır, bunlan Allah daha iyi bilir, 

demektir. İnsanların kendi kendine koydukları üstünlük ve aşağılık 

ölçüsü Allah katında geçersizdir. Dünyada çok üstün değerde kabul 

edilen bir insan, Allah'ın kesin hükmünde yaratıkların en sefili ve en 

adisi olmuş olabilir. Ve insanlar yanında çok aşağı kabul edilen biri, 

yine Allah katında en üstün mertebede olabilir. Önemli olan dünya¬ 

da verilen değer ve kıymet değil, Allah katında kişinin sahip olduğu 

değer ve değersizliktir. 

Bu bakımdan insanlar, daima Allah nazarında fazilet kazandıran 

gerçek özellikleri benimseme düşüncesinde olmalıdırlar. 
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14 Bedeviler, dedi ki: "İman ettik."30 De ki: "Siz iman etmediniz; an¬ 
cak "İslâm (müslüman veya teslim) olduk deyin.31 İman henüz kalpleri¬ 
nize girmiş değildir. Eğ-’r Allah’a ve Rasulü'ne itaat ederseniz. O, sizin 
amelelinizden hiç bir şeyi Eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah, çok bağışla¬ 
yandır, çok esirgeyendir." 

15 Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah’a ve Rasu¬ 
lü'ne iman ettiler, sonra hiç bir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mal¬ 
larıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta 
kendileridir. 

16 De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, gökler¬ 
de ve yerde olanları bilir. Allah, her şeyi bilendir." 

17 Müslümanlar oldular diye, sana minnet etmektedirler. De ki: 
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"Müslümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine, si¬ 
zi imana yöneltip-ilettiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru 
sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)" 

18 Hiç şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yap¬ 
makta olduklarınızı görmekte olandır. 

AÇIKLAMA 

30. Bundan, bütün bedeviler değil, aksine İslam’ın gelişen gücü¬ 
nü görerek, sadece müslümanlann hücumundan korunmaları ve 

İslam zaferlerinin kazançlarından faydalanabilmeleri için müslü- 
manlığı kabul eden birkaç bedevi kabilesi kastedilmiştir. Bu insan¬ 
lar gerçekte canu gönülden iman etmemişler idi. sadece dil ile söyle¬ 

yerek işlerine öyle geldiği için kendilerini müslüman sayıyorlardı. 
Bunların iç yüzü Hz. Peygamber’e (s.aj gelerek çeşitli isteklerde bu- 
lunmalan ve sanki müslüman olarak başkalarına büyük iyilik yap¬ 
mışlar gibi mükafat talep etmeleri sonucunda ortaya dökülüyordu. 
Hadislerde çeşitli kabilelerin tutumları anlatılmaktadır. Müzeyne. 
Cüheyne, Eşca, Gifar ve diğerleri gibi... Bilhassa Esad bin Hüzeyme 

oğullan hakkında tbn Abbas ve Said bin C.übeyr şöyle demektedir: 
"Kurak ve kıtlık senesinde onlar Medine'ye geldiler ve mali yardım is¬ 
teyerek tekrar tekrar Hz. Peygamber e "Biz savaşmadan, vuruşma¬ 
dan müslüman olduk, biz sizinle filan filan kabilelerin savaştığı gibi 
savaşmadık." dediler. Bu sözleri ile onlar açıkça Allah’ın Rasulü ile 
savaşmadan İslam'ı kabul etmelerinin, onlann Hz. Peygamber’e ve 

müslümanlara yaptıklan büyük bir lütuf olduğunu, karşılığını da 
almalan gerektiğini söylemek istiyorlardı. Medine civarındaki kü¬ 

çük bedevi topluluklarının işte bu hareket tarzlanna bu ayetlerde 
ışık tutulmaktadır. 

Bu bakış açısı ile Tevbe Suresi 90. ayetten 110. .ayete kadar ve Fe¬ 

tih Suresi 11. ayetten 17. ayete kadar birleştirilerek okunursa konu 
daha iyi anlaşılmış olur. 

31. Ayette ” <i* " lafzı kullanılmıştır. Bu "biz müslüman ol¬ 
duk deyiniz" diye de tercüme edilebilir. Bu lafızdan bazı kimseler, 
"Kur'an-ı Kerim in dilinde "mü min" ve "müslim" iki ayn deyimlerdir: 
mü min canı gönülden iman edendir, müslüman ise iman etmeden 

sadece dış görünüşü ile müslüman olandır," manasını çıkarmışlar¬ 
dır. Böyle bir iddia serâpâ yanlıştır, temelden sakattır. Burada 
"iman" kelimesinin kalp ile tasdik için ve "İslam" kelimesinin sadece 
dıştan itaat için kullanıldığında şüphe yoktur. Fakat buradaki ifade¬ 
nin Kur’an-ı Kerim in müstakil iki ayn deyimi olduğunu söylemek 
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doğru değildir. Kur'an-ı Kerim in İslam ve Müslim kelimelerinin kul¬ 
lanıldığı ayetleri incelenince. Kur an ifadesinde İslâm'ın, Allah’ın in¬ 
san cinsine ve bütün beşere indirdiği hak dinin adı olduğu görül¬ 

mektedir. İman ve emre itaatin ikisini de içine almaktadır. "Müslim" 

ise canı gönülden iman eden ve fiilen itaat eden kişi demektir, örnek 
olarak aşağıdaki ayetleri inceleyiniz. "Allah katında din ancak İs¬ 

lam'dır." (Al-i İmran: 19) "Kim İslam'dan başka bir din ararsa, o iste¬ 
diği din asla kendinden kabul olunmaz." (Al-i İmran: 85) "Ben sizin 
için İslam'ı din olarak beğendim." (Maide: 3) "Allah kimi doğru yola 
sevketmeyi isterse göğsünü İslam ile genişletir" (En'am: 125) Bu 
ayetlerde "İslam'dan maksadın iman etmeden itaat etmek olmadığı 
meydandadır. Yine bakınız yer yer bu konunun ayetleri gelmektedir. 
"Ey Peygamber! De ki: Müslüman olanların ilki olmam bana emredil¬ 
di" (En’am: 14) "Onlar müslüman olurlarsa şüphesiz doğru yolu bul¬ 
muş olurlar." (Al-i İmran: 20) "Müslüman olan bütün peygamberler 
Tevrat’a göre hükmederlerdi." (Maide: 44) 

Burada bunun gibi ve diğer yerlerde daha birçok örnekler göz 
önüne serilince, artık İslam'ı kabul etmek, İslam'a girmek, iman et¬ 

meden itaat etmek demektir denilebilir mi? Bunun gibi "Müslim" ke¬ 
limesinin de defalarca kullanıldığı manaya örnek olarak aşağıdaki 
ayetlere bakınız. "Ey iman edenler! Allah'tan korkulması gerektiği 
şekilde korkunuz ve siz ancak müslüman olarak can veriniz." (Al-i 
İmran: 102), "O sizi önceden de müslümanlar olarak isimlendirmiş¬ 
ti, bu kitapta da öyle isimlendirmiştir." (Hac: 78) "İbrahim, ne yahudi 
ne de hıristiyandı, fakat o, Allah'ı bir tanıyan gerçek bir müslüman- 
dı." (Al-i İmran: 67) Hz. İbrahim ve İsmail'in Kabe'yi inşa ederken 
yaptıkları dua: "Ey Rabbimiz! Bizim ikimizi sana teslim ve ihlas sahi¬ 
bi (müslim) olmakla sabit kıl, soyumuzdan bir topluluğu da müslü¬ 
man bir ümmet yap." (Bakara: 128) Hz. Yakub'un çocuklanna vasi¬ 
yeti: "Ey çocuklanm! Allah sizin için bu dini seçmiştir, öyleyse artık 

siz ancak müslüman olarak can verin." (Bakara: 132) 
Bu âyetleri okuduktan sonra artık kim bu ayetlerde Müslim 'den 

maksat gönülden inanmayıp sadece dıştan İslam'ı kabul eden kişi¬ 
dir diye iddia edebilir? 

Bu ayetleri inceledikten sonra, Kur'an-ı Kerim in ifadesinde İs¬ 
lam'dan maksat, iman etmeden itaat etmek ve Kur'an’ın dilinde 

müslüman, "Sadece dıştan İslam’ı kabul eden kimsedir" demek, 
baştan yanlış ve kesin hatadır. Bunun gibi iman ve mü min kelime¬ 

lerinin Kur'an-ı Kerimde mutlak surette, can-u gönülden iman etme 
manasına kullanılmadığını iddia etmek de yanlıştır. Şüphesiz pek- 
çok yerde bu manaya kullanılmıştır. 
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Fakat pekçok öyle yerler de vardır ki, bu kelimeler orada, dıştan 
iman etmiş gözükmek için, sadece dil ile söylemek manasına da kul¬ 
lanılmıştır. “Ey iman edenler!" denilerek dil ile ikrar ederek müslü- 

manlar topluluğuna giren insanlara hitap edilmiştir. Onların ger¬ 
çekten mü min olduğu veya imanının zayıf olduğu yahut sadece bir 
münafık olduğu göz önüne alınmamıştır. Bunun pekçok örneklerin¬ 
den birkaçı için Bkz. Al-i Imran: 156, Nisa: 136, Maide: 54, Enfal: 20- 

27, Tevbe: 38, Hadid: 28, Saf: 2. 

HUCURAT SURESİNİN SONU 
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50 
• 

KÂF SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Başlangıç harfi olan Kâf dan alınmıştır. Anlamı, Kâf harfi ile 
başlayan sure, demektir. 

Nüzul Zamanı: Kesin ne zaman nazil olduğu hakkında sağlam ri¬ 
vayetlerle bilgi edinilememiştir. Fakat konular ilerledikçe bu sure¬ 
nin nüzul zamanı, Mekke-i Muazzama'nın ikinci dönemi olan pey¬ 
gamberliğin üçüncü senesinden başlayarak beşinci seneye kadar 
devam eden zaman içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu dönemin özelliklerini En am Suresi nin giriş kısmında açkıla¬ 
dık. Bu özellikleri göz önüne alarak bu surenin, kafirlerin muhalefe¬ 

tinin bayağı şiddet kazandığı, ama henüz eziyet ve işkencenin başla¬ 
madığı beşinci senede nazil olduğu kıyaslamalarla tahmin edilmek¬ 
tedir. 

Konu: Muteber rivayetlerde, Peygamberimiz in (s.a) çok kere bay 
ram namazlarında bu sureyi okuduğunu öğrenmekteyiz. Peygam- 
berimiz'in komşusu olan Ümmü Hişam bin Harise adındaki bir ka¬ 
dın, "Bu sureyi ben cuma hutbelerinde çok kere Peygamberimiz'in 
mübarek ağzından işittim de ezberledim" diyor. Diğer bazı rivayet¬ 
lerde: Sabah namazında da Peygamberimiz in çok kere bu sureyi 
okuduğu rivayet ediliyor. Bundan Kz. Peygamber in nazarında çok 
önemli bir sure olduğu açığa çıkmaktadır. Bu sebeple, çok çok oku¬ 
mak suretiyle, inananların bu surenin konusunu daha iyi anlama¬ 

larına dikkat buyurdukları görülmektedir. Bu ihtimam içerisinde 
sure dikkatli okunursr kolaylıkla anlaşılabilir. Baştan sona bütün 
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surenin konusu ahiret ile ilgilidir. 

Hz. Peygamber in (s.a), Mekke'de risaletini açıklayıp insanları İs¬ 
lam'a davet ettiği sıralarda bu insanlar en çok; öldükten sonra tek¬ 

rar dirilip, yaptıkları işlerin ve her çeşit amellerinin hesabını vere¬ 
ceklerine bir türlü akıl erdiremiyor, hayret ediyorlardı. "Bu olmaya¬ 
cak bir iş, olabileceğini de akıl kabul etmez, her zerremiz toprakta 
darmadağın olduktan ve bu dağınık parçaların binlerce yıl geçtikten 
sonra, tekrar bir araya getirilerek vücudumuzun yeni baştan düzen- 
lenip-diriltilip ayağa kaldırılması olabilecek şey midir?" diyorlardı. 
Buna cevap olarak Allah Teala tarafından işte bu ifadeler nazil buyu¬ 
ruldu. 

Bu sure içinde çok kısa yoldan, küçük küçük ifadeler içinde, bir 

taraftan ahiretin mümkün olduğu ve onun meydana geleceğine dair 
deliller, ispatlar verilmiş, diğer taraftan; "İsterseniz hayret ediniz, 
yahut akıldan uzak kabul ediniz veya yalanlayınız, her halükarda 

bunlarla hakikat değişmez" diye bilgi verilmektedir. Hakikat şudur 
ki: Toprakta darmadağın olan vücudumuzun her parçasının nereye 
gidip, nerede kaldığını, ne durumda olup hangi yerde bulunduğunu 

Allah bilmektedir. Bütün bu dağınık parçaların yeniden bir araya 
gelmesi ve sizi eskiden olduğunuz gibi tekrar yaratıp ayağa kaldır¬ 
ması için Allah Teala'nın bir işareti kafidir, yularsız develer gibi salı¬ 

verilip yaptığınız işlerin hiç kimseye hesabını vermeyeceğiniz konu¬ 
sundaki bu tip ham hayalleriniz, çürük bir anlayıştan başka bir şey 
değildir. 

Gerçek olan O; bizatihi Allah Teala, doğrudan doğruya her söz ve 
hareketinizi hatta kalbinizden geçen düşünce ve tasavvurlarınıza 
kadar her şeyi bilmektedir. Her şahsın yanma tayin edilmiş melekle¬ 
ri de bütün hareketleri ve davranışları kayda almaktadır. Vakti ge¬ 
lince bir nida üzerine hepiniz, yağmur zerreleri yeryüzüne iner inmez 
otların fışkınp çıktığı gibi ayağa kalkacaksınız. İşte o zaman, bugün 
aklınızın önüne gerilmiş olan perde açılacak ve bugün inkar ettiğiniz 

o şeylerin hepsini gözlerinizle göreceksiniz. O zaman siz, dünyada 
sorumsuz ve başıbozuk bırakılmadığınızı, aksine sorumlu olup he¬ 

saba çekileceğinizi Öğreneceksiniz. Bugün tuhaf efsaneler zannetti¬ 
ğiniz azap ve mükafat, günah ve sevap, cennet ve cehennem, o za¬ 
man bunların hepsi gözlerinizle gördüğünüz, karşınıza dikilip ken¬ 

dilerini müşahede ettiğiniz birer hakikat olacaklardır. Hak ve Haki¬ 
kate direnmenizin karşılığında, akıldan uzak kabul ettiğiniz cehen¬ 
neme atılacaksınız ve Allah'tan korkup doğru yola gelenlerin, gözle¬ 
rinizin önünde bugün adım duyduğunuz zaman hayret edip dudak 
büktüğünüz o cennete girdiklerini göreceksiniz. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Kâf. "Şerefli üstün" Kur'an’a1 andolsun. 
2 Hayır, onlara kendilerinden 2bir uyancı-korkutucunun gelmesine 

şaştılar da, o kâfirler "Bu şaşılacak bir şey"' dediler. 
3 "Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltile- 

cekmişiz)? Bu uzak bir dönüş (iddiasıdır)."3 

4 Doğrusu biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda 
(bütün bunlan) saklayıp-koruyan4 bir kitap vardır. 

5 Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar, derin bir 
sarsıntı içinde bulunuyorlar.5 

AÇIKLAMA 

1. "Mecid" Kelimesi Arapça'da iki manada kullanılmaktadır 1) 
Yüksek mertebeli, azametli, şerefli, izzet sahibi. 2) Kerem sahibi, çok 
veren, çok faydalı ve menfaati! olan. 

Kur'an-ı Kerim de bu kelime bu iki manada da kullanılmıştır. 
Dünyada hiç bir kitap bu Kur'an-ı Kerim le karşılaştırılamayacağı 
için, Kur'an en büyük bir kitaptır. Dili ve edebî yönü ile de o bir muci¬ 
zedir. O nazil olduğu zamanda da insanlar onun benzeri bir kelamı 
söylemekten aciz kalmışlar, bugün de acizdirler. Hiç bir sözünün 
hiçbir devirde yanlış ve asılsız olduğu ispat edilememiştir, ispat edi¬ 
lemez de. Batıl onun karşısına geçip karşı koyamaz, ne de arkadan 
saldırıp onu yenemez. Bu bakımdan O Kur'an-ı Kerim dir. Yani in¬ 
san ne kadar onu kendisine önder yapmaya çalışırsa o kadar fazla 
dünya ve ahiret iyilikleri elde eder. O nun fayda ve menfaatlerinin 
bir sının yoktur, insanın artık O Kur'an’a ihtiyaç duymayacağı veya 
ulaştığı takdirde faydalılığının son bulacağı bir son çizgi de yok¬ 
tur. 

2. Bu ifade belağatin en güzel bir örneğidir. Burada çok geniş bir 
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konu, birkaç kelime içerisinde ifadenin en yüksek derecesine ulaştı¬ 
rılmıştır. Neden dolayı Kur an a yemin edildiği açıklanmamış, bu¬ 
nun yerine ortada hoş bir boşluk bırakılarak gelecek söz "belki" keli¬ 
mesi ile başlatılmıştır. İnsan biraz dikkat eder ve bu sözün buyurdu¬ 
ğu manzarayı da göz önüne alırsa "yemin" ile "belki" kelimeleri ara¬ 
sında bırakılan boşluğun ve konusunun ne demek olduğunu anlar. 
Yemin aslında burada, şundan dolayı yapılmıştır: Mekkeliler Hz. 
Muhammedin (s.a) peygamberliğini akla yatkın bir yolla inkar etme¬ 
diler, bilakis baştan başa akıl ve mantık dışı yollarla inkar ettiler. 
Onların en çok hayret ettikleri: Kendilerinden bir insanın, kendi ka- 
vimlerinden bir ferdin, hatta daha kısa deyimle insanlardan bir insa¬ 
nın Allah taralından haberci olarak gelmesi idi. Halbuki hayret edil¬ 
mesi gereken bir şey varsa, o da: Allah Teala'nın kullarının iyilik ve 
kötülüklerine değer vermeyip onlara bir haberci göndermemesi veya 
insanlara haberci olarak insanlardan olmayan birini göndermesi ve¬ 
ya Araplara haberci olarak bir Çinliyi göndermesi idi. Bu bakımdan 
inkarcıların inkarlarının bu dayanağı kesin olarak akıl dışıdır ve akl- 
ı selim sahibi olan biri, Allah tarafından kullarına bir habercinin 
gönderilmesi gerektiğine ve haberci olarak gönderilenin kendilerine 
gönderilenlerden biri olması gerektiğine kesin olarak inanır. 

Allah ın Hz. Muhammed'i (s.a) bu iş için gönderdiğine gelince: 
Buna karar vermek için şu yüce ve kerim olan Kuranın ortaya koy¬ 
duğu şahitlikten başkasına ihtiyaç yoktur. Bu konunun ispatına o 
tamamen yeterlidir. Bu izahlardan artık anlaşılmaktadır ki, bu ayet¬ 
te Kur'an-ı Kerim in yemini Hz. Muhammed in Allah'ın gerçek olarak 
Rasulü olduğunadır. Kafirlerin onun peygamberliğine hayret etme¬ 
leri yersizdir. Ve Kur'an'ın "Mecid olduğu" bu davanın isbaünda tak¬ 
dim olunmuştur. 

3. Bu, o şahısların ikinci hayreti, şaşkınlıkları idi. Birinci ve asıl 
hayretleri öldükten sonraki hayata ait değildir. Tam tersine, kendi 
cins ve kavimlerinden bir kişinin ortaya çıkıp "Ben Allah tarafından 
size haberci olarak gönderildim." davasını ortaya koymasına idi. 
Bundan sonraki daha büyük hayretleri de; o kişinin bütün insanla¬ 
rın öldükten sonra yeniden diriltileceklerini, daha sonra da bir araya 
toplanarak Allah'ın adaletinin karşısına çıkarılacaklarım ve amelle¬ 
rinin hesabını verdikten sonra ceza ve mükafata kavuşacaklarını 
haber vermesine idi. 

4. Yani bu adamlar.;* aldı şu gerçeği almıyorsa, onların akıllarının 
darlığındandır. Bu böyledir diye Allah Tealanın ilminin ve kudreti¬ 
nin de dar olması gerekmez. Onlar, yaratılışın başlangıcından kıya¬ 
mete kadar ölen sayısız insanların vücutlarının toprakta darmada¬ 
ğın olmuş, gelec ekte daha da dağılacak olan zerrelerini bir araya ge¬ 
tirmek hiçbir şekilde mümkün olamaz, diyorlardı. Fakat gerçek olan 
şudur ki: O vücutlardan her bir parça, hangi şekilde olursa olsun, 
Allah Teala î;;n doğrudan doğruya bilgisi dahilindedir. Hatta onun 
baştan sona bütün kavdı Allah Teâla nm Kitabında mahfuzdur. Ve 
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hiç bir zerresi kaybolup gitmeyecektir. Allah'ın emri verildiği an me¬ 
lekleri bu kayda müracaat ederek, her zerreyi teker teker çıkanp bü¬ 
tün insanların, içinde yaşayarak dünya hayatını geçirdikleri ve 
onunla iş yaptıkları eski vücutlarını yeniden şekillendireceklerdir. 

Açık ifadeler taşıyan diğer bir takım ayetler gibi bu ayet de ahiret 
hayatının sadece bu dünyadaki cismani hayattan ibaret kalmayaca¬ 
ğını. hatta her insanın vücut şeklinin bu dünyadaki vücut şeklinin 
aynı olacağını belirtiyor. Hakikat böyle olmasa idi, kafirlerin sözüne 
karşılık, "Toprağın vücudunuzdan yediklerinin hepsini biz biliyoruz 
ve parça parça hepsinin kaydı bizde mevcuttur" denmesi hiçbir 
mânâ ifade etmezdi. (Geniş bilgi için bkz. Fussilet an: 25) 

5. Bu kısa cümlede de geniş bir konu işlenmiştir. Bu ayette şu an¬ 
latılmaktadır: Bu adamlar, sadece hayret etmekle ve akıldan uzak 
bulunmakla yetinmediler. Hatta Hz. Muhammed'in hak yola daveti 
başlar başlamaz hiç düşünmeden ona kesin yalan dediler. Bu da, 
sonuç olarak onlann, bu davet ve bu daveti yapan peygamber konu¬ 
sunda herhangi bir tutumda karar kılamayacaklannı doğuracaktı, 
öyle de oldu. 

Bazen ona şair diyorlar, bazen deli, bazen de kahin.... Bazen si¬ 
hirbaz diyorlar, bazen de biri ona büyü yapmış diyorlardı. Bazen; 
kendi hakimiyetini kurmak için bunlan uyduruyor diyorlardı. Ba¬ 
zen de; bunun arkasında yani geri planda bu sözleri ona fısıldayan 
bilileri vardır yaftasını yapıştırıyorlardı. Zaten bu çelişkili ifadelerin 
kendileri, bu insanların kendi tutumlarında tamamen bir çıkmaz 
içinde olduklarını gösteriyor. Acelecilik yapıp da peygamberi ilk 
adımda yalanlamasalardı ve düşünüp taşmmadan, ön yargı ortaya 
koymadan önce dikkatle düşünerek bu daveti kim yapıyor, ne diyor 
ve ne gibi deliller ortaya koyuyor diye araştırsalardı, bu çıkmaza asla 
düşmezlerdi. 

Bu şahsın (Hz. Peygamberin) onlar için yabancı olmadığı mey¬ 
dandadır. Herhangi bir yerden, ansızın onlann araşma gelip ortaya 
çıkmamıştır. Kendi kavimlerinin bir ferdi idi, onlann görüp tanıdık- 
lan biri idi. O nun hayatı ve hareket tarzını ve onun kabdiyetlerini bi¬ 
liyorlardı. Böyle bir insan tarafından bir mesele ortaya konulunca o 
mesele derhal kabul edilmeyebilir. Ama duyar duymaz, işitir işitmez 
reddedilmesi de doğru olmaz. Hem de o söz; delilsiz ve isbatsız da de¬ 
ğildi. O bu sözlerine deliller ortaya koyuyordu, iyice kulak verilip 
dinlenmesi ve ne derece makul sözler olup olmadığının araştınlması 
gerekirdi. Fakat böyle bir tutum tercih edilmesi gerekirken, bu in¬ 
sanlar işi inada bindirip daha başlangıçta Peygamber i yalanlayınca 
bir hakikate ulaştıracak kapıyı kendilerine kapadılar. Ve her tarafa 
rastgele yönelmelerinden dolayı pek çok inkar kapılan açtılar. Artık 
bu başlangıçtaki hatalannı geçerli kılmak ve doğru göstermek için 
çelişkili, mânâsız sözler uydurdular. Ama, acaba bu peygamber, sö¬ 
zünde doğru da olabilir mi, bize sunduğu bu mesele gerçek olabilir 
mi? diye bir tek konuda düşünmeye hazır değillerdi. 
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6 Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? 6Biz, onu nasıl bina ettik ve 

onu nasıl süsledik?7 Onun hiç bir çatlağı yok.8 

AÇIKLAMA 

6. Yu kandaki beş ayette. Mekke kafirlerinin tutumlarının akıl dı¬ 

şı olduğu açıklandıktan sonra. Hz. Muhammed'in (s.a) ahiret hak¬ 
kında verdiği bilgilerin doğruluğuna ait deliller ve isbatlar ortaya se¬ 
rilmektedir. Burada şunu iyice anlamak gerekin Kafirlerin akıl erdi- 

remeyip hayret ettikleri iki konu vardı. Onlardan biri, Hz. Peygam¬ 
berin, hak peygamber olup olmadığı idi. Bu konda daha önce iki de¬ 
lil ortaya konulmuştur. Birincisi şudur: Sizin önünüzde onun pey¬ 
gamber olduğunu açık bir şekilde ispat eden Kur an ı Kerim vardır. 
İkincisi de: O sizin kendi cinsiniz, kavininiz, akrabalarınızdan bir in¬ 
sandır. Ansızın gökten yahut başka bir gezegenden gelmemiştir ki, 

sizin için onun hayatı, hareket ve karakterini incilemeniz zor olsun, 
itimat edilir biri midir, değil midir? Bu Kur an kendisinin sözü olabi¬ 
lir mi, olamaz mı? Bütün bunlan incelemeniz, aranızda yetişmiş bu 
insanı tanımaz için engel değildir. Bu bakımdan onun peygamberlik 
davasına şaşmanız yersizdir. 

Bu delillendirme meseleyi geniş bir şekilde ortaya koyma yerine, 
iki özlü işaret şeklinde açıklamıştır. Çünkü çocukluğundan, gençlik 
ve olgunluk çağma kadar bütün hayatını bilip tanıdıkları Hz. Mu¬ 
hammed'in (s.a), Mekke'de ortaya çıkıp Kur an ı onlara tebliğ ettiği 
zaman, bu işaretlerin bütün izahı, açıklığı, çevredeki herkes tarafın¬ 
dan biliniyordu. Bu bakımdan onu bırakarak, şimdi o insanların tu¬ 
haf ve akıldan uzak dedikleri meselenin doğruluğunu genişçe ispat¬ 

lamaktadır. 
7. Burada "sema" (gök)den maksat: Gece gündüz insanın üzerini 

kapladığı o bütün derin kainattır. O kainatta gündüz güneş parlar, 

gece ay ve sayısız, hesapsız yıldızlar gözümüzü aydınlatır. Bunlan 
insanoğlu çıplak gözle görünce hayrete düşer ama dürbünle bakar¬ 
sa, nerden başlayıp nerde bittiği görülmeyen sınırsız geniş ve koca¬ 
man bir kainat gözleri önüne serilir. Bizim dünyamızdan yüzbinler- 
ce defa daha büyük gezegenler bu kainat içinde bir top küre gibi yü¬ 
zer dururlar. Güneşimizden binlerce defa daha parlak yıldızlar onun 
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içinde parlarlar. Bütünü ile bizim bu güneş sistemimiz, bu kainatın 
sadece bir kehkeşanı (Galaksi) sinin bir köşesine sıkışmıştır. Sadece 
bu bir galakside bizim güneşimiz gibi yüzbinlerce sabit yıldız vardır. 

Bu ana kadar beşer müşahedesi bu şekilde, bir milyon galaksinin 
varlığını tespit etmiştir. Bu yüzbinlerce galaksiden bize en yakın 
komşu galaksi. ışık senesine göre bir milyon senede ışığı yeryüzüne 
ulaşan bir mesafede bulunmaktadır. Bu da insanoğlunun şu ana 
kadar bilgi ve görgüsünün ulaşabildiği kainatın genişliğinin sadece 

bir parçasıdır. Allah ın kudret ve azameti ne kadar geniştir, bunu biz 
ölçemeyiz. İnsanın bildiği ve düşünebildiği kainat gerçek kainat kar¬ 
şısında belki de denizde bir damla kadar bile değildir. Allah'ın yarat¬ 

tığı bu muhteşem varlık alemi konusunda küçücük, konuşan bir 
hayvan olan insanın, "öldükten sonra tekrar nasıl diriltilebiliriz" di¬ 
ye inkar etmesi onun aklının kısalığındandır. Kainatın yaratıcısının 

kudreti bu kadar basit bir şeyden nasıl aciz kalır? 
8. Yani, bu hayrete düşüren genişliğine rağmen, muhteşem kai¬ 

nat nizamı o kadar sağlam ve birbirine bağlıdır ve bu irtibatlar o ka¬ 

dar sağlamdır ki, boşluğu içindeki hiçbir yerde yank ve çatlak yok¬ 
tur. Ve onun birbiri ile olan irtibatı herhangi bir yerde kopmamakta- 
dır. Bunu bir misalle daha iyi açıklayabiliriz. Yakın zamanda feza 
araştırmacıları bir galaksi sistemini görüp keşfetmişlerdir. Ve adına 
da, "Kaynak 3 C. 2.95." (Source 3 C. 2.95) demişlerdir. Bu galaksi 
hakkında, bize şu anda ulaşan ışıkların dört milyar senede gelebildi¬ 

ği tahmin edilmiştir. Eğer yeryüzü ve bu galaksi arasında kainat bağı 
ve irtibatı bir yerden kopuk ve herhangi bir yerinde çatlak olsa idi, o 
kadar uzak mesafeden bu ışıklar yeryüzüne nasıl ulaşabilirdi? 

Allah Teala bu hakikatlere işaret ederek aslında insanoğlunun 
önüne şu soruyu koymaktadır: Benim kainatımın bu düzeninde en 
ufak bir çatlaklık bulunmadığına göre, benim kudretimi tanımak 
konusunda senin dünya imtihanın bitince, hesaba çekilmen için, 
tekrar seni diriltip karşıma çıkarmamda aciz kalacağımı nasıl düşü- 
nübelirsin? Bu sadece ahiretin mümkün olduğunu değil, aynca Al¬ 

lah'ın birliğini de ispat etmektedir. Dört milyar ışık yılı mesafeden bu 
ışıkların yeryüzüneıulaşması ve burada insanların yaptığı aletlerle 
tesbit edilmesi, bu galaksiden başlayarak yeryüzüne kadar bütün 
kainatın birbirine ' ığlı tek maddeden yaratıldığını, ona bir tek kuv¬ 
vetin hükmettiğini e hiç bir fark ve ayrıcalık olmadan aynı kanunlar 
ölçüsünde hareket ettiğini bize göstermektedir, öyle olmasaydı bu 

ışıklar ne buraya kadar ulaşabilir ne de insanlar, yeryüzü ve çevresi¬ 
ne hükmeden kanunları öğrenerek yaptıkları aletlerle onu tespit 
edebilirlerdi. Bu da bütün bu kainatın yaratıcısının, yöneticisinin, 

sahibinin, hakiminin bir tek Allah olduğunu bize isbat etmekte¬ 

dir. 
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7 Yeri de (nasıl) dÖşcyip-yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve 

onda 'göz alıcı ve iç açıcı' her çiftten (nice bitkiler) bitirdik.9 
8 (Bunlar,) 'İçten Allah’a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç 

göz' ve bir zikirdir. 
9 Ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; boylece 

onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik, 

10 Ve birbiri üstünde dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaç¬ 

lan da. 
11 Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla (o suyla) ölü bir şehri dirilt¬ 

tik.10 İşte (ölümden sonra) dirilip-çıkarılma da böyledir.11 

12 Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı12 ve Semud (kavmi) de ya¬ 

lanladı. 

AÇIKLAMA 

9. Geniş bilgi için bakınız: Nahl an: 12-14, Nemi an: 73-74, Zuh- 

ruf an: 7. 
10. Geniş bilgi için bakınız: Nemi an: 73-74-81, Rum an: 25-33- 

35, Yasin an: 29. 
11. Yerküresini canlı yaratıkların kalması için uygun bir yer ya- 
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pan, yeryüzünün cansız toprağını, gökyüzünün cansız suyu ile bir¬ 
leştirerek bağ ve bahçelerinizde göz alıcı manzaralar içinde gördüğü¬ 
nüz binbir çeşit bitkileri yaratan ve bu bitkileri insan, hayvan her¬ 

kes için nzık ve hayat kaynağı kılan Allah hakkında sizin; öldükten 
sonra tekrar diriltmeye gücünün yetmediğini zannetmeniz baştan¬ 
başa akılsızca bir zandır. Siz kendi gözlerinizle her geçen gün, bir 
bölgenin tamamen kuru ve cansız kaldığını görüyorsunuz. Yağmur 

taneleri düşer düşmez o kuru yerlerden birden hayat fışkırdığını, bir 
müddetten beri ölmüş olan köklerin aniden dirildiğini, binbir çeşit 
böceklerin toprağın altından çıkarak koşuşmaya başladıklarını gö¬ 
rürsünüz. Bunların hepsi öldükten sonra tekrar dirilmenin imkan¬ 
sız olmadığını apaçık ispat eden gerçeklerdir. Gözlerinizle apaçık 
gördüğünüz bu gerçekleri inkar edip yalanlıyamıyorsunuz da, Allah 

dilediği an, o ot filizlerinin çıktığı gibi sîzinde yerden öyle canlanıp çı¬ 
kacağınızı nasıl inkar eder, nasıl yalanlarsınız? 

Bu arada hatırlatılması uygun olan şudur: Arabistan'ın pekçok 

bölgelerine bazan beş sene boyunca bir damla yağmur düşmez. Bu 
kadar uzun zaman boyunca ısınan hatta kavrulan çöllerde ot kökle¬ 
rinin ve böceklerin yaşayışı bile düşünülemez. Buna rağmen oraya 
bir gün azıcık bir yağmur yağsa hemen ot bitiyor, böcekler canlanı- 
veriyor. Bu bakımdan Arabistan halkı bu ispat yolunu, uzun kurak 

bir sene tecrübesi geçirmeyen insanlara göre daha iyi anlar. 
12. Bundan önce Furkan Suresi'nin 38. ayetinde "Ashab'ur-Ress” 

ifadesi geçmişti. Ve şimdi ikinci kere burada tekrar zikrediliyor. Fa¬ 
kat iki yerde de Peygamber'i yalanlıyan toplumlar dizisi içinde sade¬ 
ce bu yerlerde "Ashab'ur-Ress" adı geçmişti. Bunlar hakkında geniş 
bilgi de verilmemişti. Arap kaynaklarına göre "Er-Ress" adında iki yer 
bilinmektedir. Biri Necid'de, diğeri kuzey Hicaz'da bulunmaktadır. 
Necid'de bulunan "Er-Ress" daha çok meşhurdur. Ve cahiliyet devri 
şiirlerinde daha çok bunun adı geçmektedir. Şimdi zor olan, "As- 
hab’ur-Ress" bu ikiden hangi yerde yaşıyaniardı? Bunlara ait sağlam, 
geniş bilgi hiçbir kaynakta görülmemektedir. Bu konuda, kendi pey¬ 
gamberlerini kuyuya atan bir kavim olduğunun denilmesi en doğru 
olan bir ifadedir. Fakat Kur an da bunlara sadece bir işaret yapılarak 
bırakılması, isimlerinin söylenip başka hiçbir bilgi verilmemesi, 
Kur'an-ı Kerim in nazil olduğu sırada genellikle Arapların bu kavmi 
ve onların hikayelerini bildiklerini, daha sonra bu bilgilerin tarihi 
kaynaklar arasında korunamadığını tahmin ettirmektedir. 
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V • 

} > > ^ • s* > • ». ^ -J.s' 
Oyt-Jjı \fj 

13 Ad, Firavun13 ve Lût'un kardeşleri, 

14 Eyke'liler ve Tübba kavmi14 de yalanladı.15 Bunların hepsi (kendi¬ 

lerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar.16 Bu yüzden tehdidim 

(azabım) (onlara) hak oldu.17 

15 Ya, biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar 'karmaşık 

bir kuşku' içindedirler.18 

AÇIKLAMA 

13. Firavun kavmi ", yerine sadece Firavun un adı anılmıştır. 

Çünkü o milletine öyle musallat olmuştu ki; onun karşısında milleti¬ 

nin hiçbir şahsî görüş ve kanaati, hür düşüncesi ve inancı kalma¬ 

mıştı. Onun gittiği yanlış yolda millet de peşine düşmüş gidiyordu. 

Bundan dolayı tüm kavminin sapkınlığının sorumlusu sadece o kişi 

kabul edilmiştir. Milletin görüş, kanaat ve hareket hürriyetinin ol¬ 

duğu yerde, o millet yaptığı işlerden sorumlu tutulur, vebaline katla¬ 

nır. Bir adamın diktatörlüğü milleti güçsüz bırakıp zavallı hale getir¬ 

mişse, bu durumda tek başına o adam bütün milletin günahının yü¬ 

künü kendi omuzlarına almış olur. Bir tek kişinin bu sorumluluğu 

yüklenmesi, milletin sorumluluktan kurtulması demek değildir. 

Çünkü, böyle bir durumda öyle bir diktatörün tepelerine musallat 

olmasına tahammül etme acizliğini göstermelerinin sorumluluğu da 

kendilerine aittir. Zuhruf Suresi nin 54. ayetinde bu konuya işaret 

vardır. "Firavun, kavmini basite aldı, onlar da ona itaat ettiler. Şüp¬ 

hesiz ki onlar fasık bir kavimdi." (Geniş bilgi için bakınız: Zuhruf an: 

50.) 

14. Fazla bilgi için bakınız: Sebe an: 37, Duhan an: 32. 

15. Yani onlann hepsi, peygamberlerinin peygamberliğini de, pey¬ 

gamberlerin. "Siz öldükten sonra yeniden diriltileceksiniz", diye ver- 
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diğl haberi de yalanladılar. 
16. Her ne kadar her millet sadece kendilerine gönderilen pey¬ 

gamberi yalanladıysa da. bütün peygamberlerin hepsinin ortaklaşa 
verdikleri haberi yalanlamalarından dolayı bir tek peygamberi ya¬ 
lanlamak. aslında bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Ayrı¬ 
ta bu milletlerden herbiri sadece kendilerine gelen peygamberin 
-peygamberliğini reddetmedi, aksine onlar insanlara doğru yol gös¬ 

termek için Allah tarafından bir insanın gönderilebileceğini kabul 
etmeye hiçbir zaman yanaşmıyorlardı. Bu bakımdan onlar peygam¬ 

berliğin kendisini inkar ediyorlar, dolayısıyla, milletlerden hiçbiri¬ 
nin suçu da sadece bir peygamberi yalanlamaktan ibaret değildir. 

17. Bu, ahiret hakkında tarihi bir isbattır. Bundan önceki altı 
ayette ahiretin mümkün olduğuna deliller verilmiştir. Şimdi bu 
ayetlerde Arapların ve onların çevresindeki milletlerin tarihi son bu¬ 
luşları bu konuya delil olarak ortaya konmuştur. Çünkü bütün pey¬ 
gamberlerin öne sürdükleri ahiret inancı hakikate uygun ve hakika¬ 
tin ta kendisidir. Onu inkar eden her millet en kötü ahlaki bozukluğa 
müptela olmuş, sonunda da Allah ın azabı gelerek o kavmin varlığın¬ 
dan dünyayı temizlemiştir. Tarih akışı içerisinde görülen ahiretin in¬ 
kar edilmesinin ve ahlakın bozulmasının arkasından gelen olaylar 
insanın aslmda bu dünyada sorumsuz olmadığını ve hesaba çekil¬ 
meden terkedilmediğini ispat etmektedir. Ancak, o mutlaka kendisi¬ 
ne verilen hayat süresi bittikten sonra yaptığı işlerin hesabmı vere¬ 
cektir. Bu bakımdan kendini sorumsuz kabul ederek dünyada iste¬ 
diğini yapmaya kalkarsa bütün hayatı felakete sürüklenecektir. 
Herhangi bir işten arka arkaya yanlış sonuçlar elde ediliyorsa, bu o 
işin gerçekle çatıştığını gösteren açık bir işarettir. 

18. Bu, ahiret hakkında akılla yapılan bir ispatlamadır. Artık bi¬ 
zim bu dünyada canlı olarak var olduğumuz gerçeği ve yer, gök siste¬ 
minin gözlerimiz önünde sürüp gitmesi, Allah'ın bizi ve bu kainatı 
yaratmaktan aciz olmadığını açıkça ispat etmektedir. Bundan sonra 
birinin çıkıp da; "Kıyameti koparttıktan sonra o Allah bir başka dün¬ 
ya düzeni kuramaz, öldükten sonra da o bizi diriltemez" demesi sa¬ 
dece akıl dışı bir söz olur. Allah aciz olsa idi -hâşâ- önceden yarata¬ 
mazdı. Madem ki O önceden yaratmıştır ve o yaratma sayesinde siz 
de varlık alemine gelip kurulmuşsunuz, o halde kendi yaptığım bo¬ 
zarak kendi kurduğunu yıkarak, yeniden kurmaktan, yapmaktan 
aciz olabileceğini iddia etmek hangi akıl ve mantık ölçüsüne sığabi- 



478 TEFHİMU'L KUR AN 50 / Kaf Suresi 

lir? 
16 Andolsun, insanı biz yarattık 19ve nefsinin ona ne vesveseler ver¬ 

mekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.20 
17 Onun sağında ve solunda oturan 'iki tesbit edici ve yazıcı' tesbit 

edip yazarlarken, 
18 O, söz olarak (herhangi bir şey) söylemeyi versin, mutlaka yanında 

hazır bir gözetleyici vardır.21 
19 0 ölüm sarhoşluğu, bir gerçek olarak gelip de,22 (insana) "İşte bu, 

senin yan çizip-kaçmakta olduğun şeydir" (denildiği zaman da).23 

AÇIKLAMA 

19. Ahiret'le ilgili isbatlan ortaya koyduktan sonra artık şöyle bu- 
yurulmaktadır: Siz ister o ahirete inanın veya inkar edin o mutlaka 
meydana gelecektir. Sizin inkarımza rağmen o gerçek bir hadise ola¬ 

rak önünüze çıkacaktır. 
Peygamberlerin önceden haber vermelerine kulak verip inana¬ 

rak. o vakit için hazırlanırsanız kendinizi kurtarmış olursunuz. Eğer 
kulak asmaz inanmazsanız kendi kendinizin felaketini hazırlamış 

olacaksınız. Siz inanmıyorsunuz diye, ahiret gelmek üzere iken du¬ 
rup geri gitmeyecek, gelmekten vazgeçmeyecek ve Allah'ın (cc) adalet 

kanunu değişmeyecektir. 
20. Yani, bizim kudret ve ilmimiz insanoğlunu içinden ve dışından 

öyle çepeçevre sarmıştır ki, bizim ilim ve kudretimizin ona yakınlığı, 
şah damarının ona yakın oluşundan daha yakındır. Onun konuş¬ 
masını işitmek için bir mesafe katedip yanına gelmemiz gerekmez, 
gönlünden geçen düşünceleri bile doğrudan doğruya biliriz. Bunun 
gibi onu ele geçirmemiz gerekirse bir mesafeden gelip yakalamamız 
gerekmez. Nerede olursa olsun her zaman o kabzamızdadır, istediği- 
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•itiz zaman onu ele geçiririz. 
21. Yani, "Bir taraftan biz doğrudan doğruya insanın her çeşit ha 

ıeke ve davranışlarını ve düşüncelerini biliriz. Diğer taraftan da her 
insan üzerine iki melek gönderilmiştir. Onlar tek tek her sözü not 
edeler. Onun hiç bir söz ve hareketi onların yazmasından kurtula¬ 
maz.' Bunun manası şudur: İnsan Allah'ın adaletinde hesaba çekil¬ 
diği zaman, bizzat Allah Teala kimin ne yaptığını bilmesine rağmen 
ooa şahitlik yapmak için amellerini zaptedip gözü önüne serecek 

olan iki tane de şahit olacak. Bu zaptedip yazılan (amel defteri) nasıl 
olacak ve ne cinsten olacak? Bunu doğru bir şekilde tasavvur etme¬ 
miz zordur, ama gözümüz önünde cereyan eden gerçeklere bakarak 
kesin olarak anlamaktayız ki; insanın yaşadığı ve hareket yaptığı 
çevrenin her tarafında seslerinin, şekillerinin, davranışlarının izleri 
her zerreye yerleşmektedir ve onların hepsi tamamen o şekli ile ve o 
ses tordan içinde tekrar aslında zerre kadar farkı olmadan öne sürü¬ 
lecektir. insanlar, aynı işi son derece sınırlı ölçüdeki aletler yardımı 
ile yapmaktadır. Fakat Allah'ın melekleri ne bu aletlere muhtaçtırlar 

ne de bu kayıtlara bağlıdırlar, insanın kendi vücudu ve çevresindeki* 
herşey onun her sesini ve şeklini (bütün konuşmalarını ve hareket¬ 
lerini) en ince aynntdan de zaptedip içine alan bir film ve teyp gibidir. 

Kıyamet günü insanoğlu kendi kulağı ile, dünyada söylediği sözleri 
kendi sesi de işitecektir. Ve kendi gözü ile, yaptığı bütün işlerin canlı 
tasvirlerini görebilecektir. Bunların doğruluğunu inkar etmesi de 

mümkün olmayacaktır. Burada şu da iyice anlaşılmalıdır: Allah Te¬ 
ala ahirette adaletin hesaba çektiği kimseyi sırf kendi zatî bilgisine 
dayanarak cezalandırmayacak, bilakis adaletin bütün şartları ta¬ 
mamlandıktan sonra ona ceza verecektir. Bu bakımdan dünyada 
herkesin söz ve hareketlerinin tam ve eksiksiz kaydı, yaptığı işlerin 
bütün isbatı, inkar edilemez şahitliklerle hazırlanmaktadır. 

22. Hak de gelmekten maksat, ölümün canı söküp alan o başlan¬ 
gıç safhasıdır. Bu sahfada, dünya hayatında üzerine perde çekilmiş 
olan hakikat açılmaya başlar. Bu noktadaki insan, peygamberlerin 
haber verdiği öbür alemi berrak bir şekilde görmeye başlayacaktır. 
Bu anda insan ahiretin tamamen hak olduğunu öğrenecektir ve ha¬ 
yatın bu ikinci safhasına şanslı ve bahtiyar olarak mı, yoksa bed¬ 

baht olarak mı giriyor olduğunu da bu arada öğrenmiş olacaktır. 
23. Yani bu, senin inanmaktan kaçüğm o hakikattir. Sen istiyor¬ 

dun ki dünyada başıboş sığır gibi gezip dolaşasın, öldükten sonra 

da yaptığın işlerin karşılığını göreceğin ikinci bir hayat olmasm. Bu 
yüzden ahiret düşüncesinden kaçmakta ve bu alemin olacağını da 
hiçbir şekilde kabul etmeye yanaşmamakta idin. Şimdi bakî Gözü¬ 

nün önüne serilen işte o ikinci alemdir. 
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20 Sur'a da üfürülmüştür.24 İşte bu, tehdidin (gerçekleştiği) gün¬ 

dür. 
21 (Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid23 ile gelmiş¬ 

tir. 
22 "Andolsun, sen bundan bir gaflet içindeydin; işte biz de senin 

üzerindeki örtüyü açıp-kaldırdık. Artık bugün görüş-gücün oldukça 

keskindir."26 
23 Onun yakını olan (ve yanından ayrılmayan melek) dedi ki: "İşte 

bu, yanımda hazır durumda olan şey."27 
24 (Allah şöyle buyurur) Cehenneme atın28 son derece inatçı olan heı 

nankör (kâfir)ü29 
25 Hayra engel olan30 saldırgan31 şüpheciyi;32 

AÇIKLAMA 

24. Bundan maksat, sûrun üflenmesidir. O üflenişle bütün öl¬ 
müş insanlar tekrar cismani hayata kavuşacak. Ayağa kalkacaktır. 

(Fazla bilgi için bakınız. En'am an: 47, İbrahim an: 57, Taha an: 78, 
Hacc an: 1, Yasin an: 46-47, Zümer an: 79.) 

25. Büyük ihtimalle bundan maksat; dünyada o kişinin söz ve ha¬ 

reketlerini tesbit edip yazmakla görevli iki melektir. Kıyamet günü 
sûrun sesi yükselir yükselmez her insan mezarından kalkınca der¬ 
hal o iki melek gelerek o kişiyi kendi hükmü altına alacak, biri onu 
Allah'ın mahkemesine doğru çekerek götürecek, diğeri de onun amel 

defterini taşıyacaktır. 
26. Yani, "Artık sen iyice görüyorsun ki Allah'ın Peygamberi nin 

sana haber verdiği şeylerin hepsi burada mevcuttur." 
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27. Bazı müfessirler: "arkadaşMdan maksat. 21. ayette "Şahitlik ya¬ 
pan" diye buyrulan melek kastedilmektedir demektedirler. O melek, 
bu şahsın işte şu amel defteri benim yammdadır diyecektir. Bazı 
müfessirler de "arkadaşsan maksat. "Dünyada o şahısla uyumluluk 
göstermiş olan şeytandır" demektedirler. O şeytan, kendisini idarem 
altına alarak cehennem için hazırladığım bu şahıs artık sizin emri- 
nizdedir diye takdim edecek. Fakat konunun akış ve gelişine daha 

uygun düşen tefsir ve izah. Katade ve İbni Zeyd den naklolunandır. 
Onlar diyorlar ki: Arkadaştan murad sürükleyip getirici olan melek¬ 
tir ve o melek ilahi mahkemenin önüne çıkarak "Bana havale edilen 
bu kişi Hakim-i Mutlak’ın önüne arzolunur" diyecektir. 

28. Ayette "Elkiva fi cehennem" (İkiniz onu cehenneme atın) şek¬ 
linde geçmektedir. Kelime dizisi kendiliğinden açıklamaktadır ki: bu 

emir mezardan kalkar kalkmaz suçluyu yakalayıp ilahi adalet huzu¬ 
runa getiren o iki meleğe verilecektir. 

29. Asıl, ayette KeiTar" kelimesi kullanılmıştır. İki manası vardır. 
Biri çok nankör, diğeri de çok inkarcı, hakikati inkar eden demek¬ 
tir. 

30. "Hayır" kelimesi. Arapça da mal için de kullanılmaktadır, iyi¬ 

lik için de. Birinci mânâ açısından: O. kendi malından hiç Kimsenin 
hakkını vermiyordu. Ne Allah'ın ne de kulların hakkını demektir. 
İkinci mânâ açısından da: O iyilik yolundan kendi kendini engelle¬ 
mekle .kalmıyor. başkalarını da bu yoldan men ediyordu. Dünyada 
hayr yolunun engeli olmuştu. Bütün gücünü "İyilik hiçbir şekilde 
yayılmasın" diye harcıyordu. 

31. Yani, her işinde ahlak sınırını yıkıp aşan idi. Kendi menfaati, 
kendi istekleri ve arzuları uğruna herşeyi yapmaya, herşeyi yıkıp 

geçmeye hazırdı. Haram yolla mal biriktirir ve haram yollarda da 
harcardı. İnsanların haklarına el uzatır, tecavüz ederdi. Ne dili bir 
ahlak sının tanır, ne de eli zulüm ve eziyet etmekten geri kalırdı. İyi¬ 
lik yolunda sadece engeller çıkarmakla kalmaz, daha da ileri gide¬ 

rek. iyiliği benimseyenlere eziyet eder, iyilik için çalışanlara kötülük 
yapardı. 

32. Kelimenin aslı" —" olarak kullanılmıştır. İki mânâsı vardır. 
Biri şüphe eden,diğeri şüpheye düşüren demektir. Burada ikisi de 
kastedilmektedir. O bizzat şüpheye düşmüştü, başkalarının kalple¬ 
rine de şüphe sokuyordu demektir. Onun nazarında Allah, melekler, 

ahiret. peygamberlik ve vahiy: yani dinin bütün temelleri şüpheli idi. 
Hak konusunda peygamberler tarafından sunulan her söz. onun 
kafasında inanılacak cinsten şeyler değildi. O: bu hastalığı Allah ın 

diğer kullanna da aşılayıp duruyordu. Kiminle karşılaşırsa onun 
kalbine, nasıl olursa olsun bir vesvese sokuyordu. 
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26 Ki o, Allah’la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz, onu en 

şiddetli olan azabın içine atın.33 

27 Onun yakın-dostu (saptırıcı) dedi ki: "Rabbimiz, ben onu kışkır- 

tıp-azdırdım. Ancak kendisi (haktan) uzak bir sapıklık içindeydi."34 

28 (Allah buyurur:) "Benim huzurumda çekişip-durmayın. Ben size 

daha önce 'kesin bir uyan' göndermiştim."3'0 

29 "Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz36 ve ben kullara zulme- 

dici değilim."37 
30 O gün cehenneme diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası 

var mı?" diyecek.38 

31 Cennet de, muttakiler için, uzakta değildir, (o gün) yakmlaştınl- 

ıruştır.39 

AÇIKLAMA 

33. Bu ayetlerde Allah Teala, insanı cehenneme layık kılan sıfatla¬ 

rı sayıp bildirmiştin 1- Hakkı inkar, 2- Allaha şükretmemek, 3- Hak 

ve haklıya karşı direnmek, 4- İyilik ve doğruluk yolunda engel ol¬ 

mak, 5- Kendi malından Allah'ın ve kullarının hakkım vermemek, 6- 

Muamelelerinde haddi aşıp, doğruluktan sapmak, 7- İnsanlara zu- 
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lüm ve eziyet etmek, 8- Dinin temel prensiplerinden şüphe etmek, 9- 

Başkalanmn kalbine şüphe sokmak, 10- Allah ile beraber başl a bi¬ 

ri ıi ilahlığa ortak kılmaktır. 

34. Sözün gelişi kendiliğinden belirtmektedir ki, burada "Arka- 

daş’tan maksad, dünyada o kişi ile uyum içinde olan şeytan demek¬ 

tir. Ayetteki ifade tarzından da o şahısla şeytanın, Allah'ın mahke¬ 

mesinde birbiri ile kapışıp atışacakları da açığa çıkmaktadır. O kişi: 

Ta Rabbi! Bu zalim şeytan benim peşimi bırakmadı, hatta benim 
dalale-.e düşmeme sebep oldu, bu bakımdan ceza ona verilmeli'' diye¬ 

cektir. Şeytan da cevap olarak, "Ey Mevla! Bu kişi; günahkar ve asi 

o mak istemediği halde ben onu zorla isyankar yapmaya sevk' îme- 

dan. Bu konuda hiçbir zorlama yapmadım. Bu zavallının kendisi iyi¬ 

likten şiddetle kaçan, kötülüğe de tutkun olup yapışan biri idi. Bu 

yüzden peygamberlerin hiçbir sözü hoşuna gitmedi, benim teşvikle¬ 

rime de koşarak geldi" der. 

35. Sizden hanginiz kötülük yaparsa o cezasını bulacaktır. Ve 

hanginiz doğru yoldan ayrılırsa vebalini yüklenecektir, diye ikinizi 

de uyarmışüm. Benim bu uyanma rağmen ikiniz de kendi haklarını¬ 

za düşen suçlan işlemekten vazgeçmediniz. Şimdi çekişmekten eli¬ 

nize ne geçecek? Doğru yoldan sapana, saptığından dolayı, doğru 

yoldan saptırana da saptırdığından dolayı mutlaka ceza verilecek¬ 

tir. 

36. Yani, benim katımda kararımı değiştirme prensibi yoktur. Si¬ 

ze verdiğim cehenneme atma kararı geri alınamaz. Daha dünyada 

iken yolunu sapıtanlara ve yolu saptıranlara ahirette ne ceza verile¬ 

ceğini ilan ettiğim o kanun da değiştirilemez. 

37. Ayette geçen "Zallam" kelimesi "Çok büyük zalim" demektir. 

Bu kelimeden kastolunan; ben kendi kullanm hakkında zalimim 

ama, çok büyük zalim değilim, değildir. Bilakis bundan kastolunan 

şudur: Eğer ben yaratıcı ve Rab olarak kendi beslediğim yarattığıma 

zulmedersem o zaman çok büyük zalim olmuş olurum. Bundan do¬ 

layı ben kendi kullanma en ufak bir zulüm bile yapmam. Size verdi¬ 

ğim ceza doğrudan doğruya, kendi kendinizi müstahak kıldığınız ce¬ 

zadır. Hak ettiğinizden bir gram bile fazla ceza size verilmeyecektir. 

Benim mahkemem benzersiz bir adaletin mahkemesidir. Tamamen 

kesin şahadetlerle isbat edilemeyerek hak etmediği bir cezaya hiç 

kimse bu mahkemede uğratılamaz. 
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38. Bundan iki mânâ kastedilmiştir. Biri "Artık benim içimde da¬ 

ha fazla insana yer yoktur." Diğeri ise "Ve daha ne kadar günahkar 

varsa onları da alın gelin." Birinci mânâ alınırsa o zaman bu ilahi 

buyruktan şöyle bir anlam ortaya çıkan Günahkarlar, cehennemde 

bir iğne boşluğu bile kalmayacak şekilde tıka basa doldurulmuştur. 

O derecede ki, kendisine, "Artık doldun mu, yeter mi7‘ diye sorulun¬ 

ca o öfkelenip, "Daha gelecek adam var mı?" diye bağıracak. 

ikinci mânâsı ele alınırsa; şu yorum ortaya çıkıyor; O zaman gü¬ 

nahkarlarına cehennemin öfkesi öyle kabarmış oluyor ki; o, daha 

var mı? diye istekte bulunuyor ve o gün hiç bir günahkarın kendisin¬ 

den kurtulmamasım istiyor. Burada akla şöyle bir soru geliyor. Allah 

Teala'nın cehenneme sorması ve onun cevabı ne mahiyet taşımakta¬ 

dır? Bu sadece mecazi bir konuşma mıdır? Veya gerçekte cehennem 

canlı ve konuşan bir şey midir ki ona hitap edilebilsin, o da konuş¬ 

maya cevap verebilsin? Bu konuda aslında hiçbir söz kesin şekilde 

söylenemez. Bu mecazi bir konuşma olabilir ve sadece durumu tas¬ 

vir edebilmek için cehennemin hali soru ve cevap şeklinde açıklan¬ 

mış olabilir. Aynen şöyle konuşan insan gibi. "Ben, arabaya niçin 

yürümüyorsun diye sordum, o da, içimde benzin yok diye cevap ver¬ 

di." Bu konuşmada konuşulan değil, konuşanın ifadesi geçerlidir. 

Fakat bu sözün gerçeğe dayanabileceği de tamamen mümkündür. 

Çünkü bize göre, dünyanın sessiz ve cansız olan eşyalarının mutla¬ 

ka Allah Teala nazarında da sessiz ve cansız olduğunu düşünmemiz 

doğru değildir. Yaratıcı kendi her yarattığı ile konuşabilir ve onun 

her yarattığı, yaratıcısının konuşmasına -onun dilini bizim anlama¬ 

mız mümkün olmasa bile- cevap verebilir. 

39. Yani bir kimsenin muttaki olduğu ve cennete layık olduğu Al¬ 

lah'ın mahkemesinde kararlaşırsa, derhal o cenneti önünde hazır 

bulacaktır. Cennete ulaşmak için yürüyerek veya herhangi bir vası¬ 

taya binerek yolculul yapmak sureti ile gitmeyecek. Karar zamanı 

ile cennete girme arasında hiçbir bekleyiş olmayacaktır. Burda ka¬ 

rar verilmiş, şurda kişi mutlaka cennete girmiş olacak. Sanki o, cen¬ 

nete ulaştırılmamış da cennetin kendisi onun yanma getirilmiştir. 

Ahiret aleminde zaman ve mekan kavramının bizim bu dünyadaki 

kavramlardan ne kadar farklı olacağı işte bundan ölçülebilir. Bu 

dünyada tanıdığımız çabukluk ve gecikme, uzaklık ve yakınlık gibi 

bütün kavramla- orada manasız şeyler olacaktır. 
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32 Bu, size vadolunandır; (gönülden Allah'a) yönelip-dönen,40 (İsl¬ 
âm'ın hükümlerini) koruyan.41 

33 Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan42 ve 
'içten Allah'a yönelmiş' bir kalb ile gelen43 içindir. 

34 "Ona 'esenlik ve barış (selam)la' girin.44 Bu, ebedilik günüdür." 

35 Orda diledikleri her şey onlarındır; katımızda daha fazlası da 
var.45 

AÇIKLAMA 

40. ”Ewab" kelimesinin kelam sahası çok geniştir. Evvab olan 

kimse arzulanın, isyanı terkedip Allah'a itaat ve nzayı seçen kimse¬ 
dir. O. Allah'ın hoşlanmadığı şeyleri terkeder. Allah'ın tavsiye ettiği 
yola tabi olur. Bu yoldan küçük bir sapma bile onu korkutur. Çokça 

tevbe eder. Allah a ibadet yapar. O nu hatırlar ve her işinde O na yö¬ 
nelir. 

41. Ayette " " kelimesi geçmektedir. "Koruyan" demektir. Bu 

kelimeyle. Allah Teala'nın emirlerini. O nun farzlarını, haramlarını 
ve O nun teslim ettiği emanetlerini koruyan. Allah tarafından kendi¬ 

sine verilen haklan göz önünde bulunduran, iman ettikten sonra 
Rabbine verdiği sözü unutmayan, hiçbiri yanlış hareketlerden dola¬ 
yı kaybolmasın diye kendi zamanım, gücünü, gayret ve çalışmalan- 
m gözeten, tevbe etlikten sonra onu bozmayıp tevbesinde duran, her 
zaman "Acaba ben hareket ya da sözlerimle Rabbime itaatsizlik et¬ 

tim mi?" diye kendini hesaba çeken kişi kastedilmiştir. 
42. Yani. Rahman olan Allah hiçbir yerde ona görünmemesine, 

kendi duygulan ile de hiçbir şekilde O nu duyup hissetmemesine 
rağmen yine de o. O na itaatsizlikten çekinirdi. Başka duyulan güç¬ 
ler ve apaçık görülen kuvvetli müthiş varlıkların onun kalbinde mey¬ 

dana getirdiği korkuya nisbetle görülmeyen Rahman olan Allah'ın 
korkusu daha fazla idi. O nun Rahman olduğunu bildiği halde rah- 
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metine güvenerek günahkar olmadı. Bilakis daima O nun gazaban- 
dan korktu. Bu ayet mü'minin iki önemli temel özelliğine işaret et¬ 
mektedir. Biri, görülmemesine ve hissedilmemesine rağmen Al¬ 
lah’tan korkar. Diğeri. Allah’ın Rahmet sıfatım çok iyi bilmesine rağ¬ 
men günah işlemeye cesaret etmez. İşte bu iki ÖzelUk onu Allah ka¬ 
tında takdire layık kılmaktadır. Buna ilaveten İmam Razi'nin açıkla¬ 
dığı hoş bir nükte vardır. Arapça'da korku için "havf’ ve "haşyet" diye 

iki kelime kullanılır. Mânâlarında ince bir fark vardır. Havf kelimesi 
genellikle, görülen bir güç ve kuvvet karşısında, kendi zayıflığını his¬ 
seden bir insanın kalbinde meydana gelen korku demektir. Haşyet 
ise, birinin azamet ve ihtişamını hayalinde canlandıran kişinin, 
onun heybeti karşısında kalbini kaplayan ürperme demektir. Bura¬ 
daki ayette havf yerine haşyet kelimesi kullanılmıştır. Bu haşyet ke¬ 
limesinden de; mü minin kalbinde Allah korkusu, sadece O’nun 
azabından korktuğundan değil, daha çok Allah'ın azamet ve büyük¬ 
lüğünü hissetmesinden dolayı onun üzerinde devamlı bir ürperti 

meydana getirdiği kastedilmiştir. 

43. Ayette "Mübin" kelimesi kullanılmıştır. Mübin. inabetten türe¬ 

medir. Mânâsı "Bir tarafa yüz çeviren ve tekrar o tarafa yönelen" de¬ 
mektir. Nitekim pusulanın ibresi daima kutba doğru yönelir ne ka¬ 

dar onu çevirirseniz çevirin yine o kutup tarafına gelir. Kalb-i mü- 
nib' den de: Her taraftan yüz çevirip Allah tarafına dönen ve hayat 

boyu karşılaştığı her çeşit acı-tatlı hadiseler arasında devamlı Allah 
tarafına yönelen kalp kastedilmiştir. Bu manayı "gönül bağlamış" ke¬ 
limesi ile ifade ettik. Bundan anlaşılmaktadır ki. Allah katında asıl 
değer ve kıymet sadece dil ile değil, bütün samimiyeti ile can-ı gönül¬ 

den O na bağlanıp kalan insanın kıymetidir. 

44. Ayette *' •’*- " kelimeleri geçmektedir. Selam ı eğer em¬ 
niyet manasına abrsak. her çeşit üzüntü, keder, endişe, felaketler¬ 
den korunmuş olarak cennete giriniz manası çıkar ve eğer onu. bili¬ 
nen "selam’' manasına abrsak o zaman "Gebniz bu cennete giriniz. 

Allah ve melekleri tarafından size selam vardır.” demek olur. Bu 
ayetlerde Allah Teala kişiyi cennete layık kılan sıfatlan saymıştır. 
Onlar da şunlardır: 1- Takva. 2- Allah'a yönebş. 3- Allah ile olan ilgi¬ 

nin korunması, 4- Allah'ı görmeden. O nun rahmetine kesin inan¬ 
maya rağmen. O ndan korkmak. 5- Kalb-i münib elde ederek Allah'a 
ulaşmak, yani ölünceye kadar inabet yolundan şaşmamak. 

45. Yani onların istediği herşey onlara verilecek. Fakat onlann dü¬ 
şünemediklerini de. hatta elde etme arzusunu akıllanna bile getir¬ 

mediklerinden daha fazlasını biz onlara vereceğiz. 
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36 Biz bunlardan önce nice kuşaklan yıkıma uğrattık ki onlar, zorba¬ 
ca yakalamak (yakıp-yıkmak, baskı ve şiddetle yönetmek, sindirmek) 
bakımından kendilerinden daha üstündüler; şehirlerde (yerin üstünü 
altına getirip, sayısız kazı, inşaat ve araştırmalarla her yanı) delik-deşik 
etmişlerdi.46 (Ama) kaçacak bir yer var mı?47 

37 Hiç şüphesiz, bunda, kalbi olan ya da bir şahid olarak kulak veren 

kimse için elbette bir öğüt (zikir) vardır.48 
38 Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanlan altı gün¬ 

de yarattık;49 bize hiç bir yorgunluk da dokunmadı. 
39 Öyleyse sen, onlann dediklerine karşılık sabret 3°ve Rabbini gü¬ 

neşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile teşbih et. 
40 Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasında31 da O’nu teşbih 

et. 

AÇIKLAMA 

46. Yani onlar, sadece kendi memleketlerinde güçlü değillerdi. 
Hatta dünyanın diğer bölgelerine de, başka memleketlere de saldırıp 

istila ederlerdi. Ve onlann sürekli hücumlan yeryüzünün her tarafı¬ 

na ulaşmıştı. 
47. Yani, onlann Allah tarafından yakalanmalan zamanı gelince, 

onlann kuvvet ve ihtişamlan, onlan kurtarabilecek mi? Dünyada 
sağınacaklan bir yer bulabilecekler mi? Allah a karşı isyan ederek 
O ndan kurtulmak için kaçacağınız bir sığınağı bulacağınızı, neye 
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güvenerek ümid ediyorsunuz? 
48. Diğer bir ifade ile: Eğer zerre kadar aklınız varsa doğru sözü 

düşünün, yoksa gaflet ve katılıktan kurtularak size hakikati anlatan 

başka birini kulaklarınızı açarak dinleyin. Anlatanın sözü bir kulak¬ 
tan girip öbür kulaktan çıkmasın ve dinleyenlerin kafası da başka 
şeyle meşgul olmasın. İşte böyle. O sözleri dikkatle dinleyin. 

49. Daha fazla bilgi için bakınız: Fussilet an: 11-15. 
50. Yani gerçek şu ki, bütün kainatı biz altı günde yarattık. Onu 

yarattığımızdan dolayı da yorulmadık. Böyle olunca onu yeniden ya¬ 
ratmaya gücümüzün yetmeyeceğini kim iddia edebilir? Artık zavallı 
cahiller, senden öldükten sonra dirilme haberini duyunca seninle 
alay etmeye ve sana deli demeye başlarlarsa buna sabret, sükunetle 

onların mânâsız sözlerini dinle ve açıklamakla görevli olduğun haki¬ 
kati onlara açıklamaya devam et. 

Bu ayette dolaylı yoldan, altı günde Allah'ın yeri göğü yaratıp ye¬ 
dinci günde istirahat ettiği efsanesini içeren Kitab-ı Mukaddes le 
fTekvin, 2-2), hıristiyan ve yahudilerle ince bir alay vardır. Her ne ka¬ 
dar artık hıristiyan papazlar utanmaya başlamışlar ve Kitab-ı Mu¬ 
kaddesin Urduca tercümesinde "istirahat etti'yi, "serbest kaldı" 
şeklinde değiştirmişler ise de, King James'in meşhur kitabı Incil'de 
And he rested on the seventh day" kelimeleri açık bir şekilde mev¬ 
cuttur ve bu kelimeler yahudilerin 1954 senesinde Philadelphia'da 
yayınladıkları tercümede de bulunmaktadır. Arapça tercümede de, 
"Yedinci günde dinlendi" cümlesi vardır. 

51. Hak yola davette ne kadar gönül kıran, ruhu törpüleyen olay¬ 
larla karşılaşsa da, gayretlerinin hiçbir meyvesini elde ettiği görül¬ 
mese de bütün azmi ile, yaşadığı müddetçe hak sözü yükseltmek ve 

dünyayı hayır ve iyilik tarafına sevketmek için çabalayan insanın el¬ 
de ettiği gücün kaynağı işte budur. Allah a hamd ve O nu teşbih et¬ 

mekten maksat burada namazdır. Nerede olursa olsun Kur'an-ı Ke- 
rim'de hamd ve teşbih için özel zamanlar ayrılmışsa orada namaz 

kasdedilmiştir. "Güneşin doğuşundan önce"den sabah namazı "Güne¬ 
şi batışından önce"den iki namaz, öğle ve ikindi namazları, "Gecele- 
yin"den akşam ve yatsı namazları, üçüncü olarak da teheccüd na¬ 
mazı gece teşbihi içine girmektedir. (Geniş bilgi için bakınız. Isra an: 

91 -97, Taha an: 111, Rum an: 23-24) "Secdeleri yaptıktan sonra" ya¬ 
pılması buyurulan teşbihe gelince, bundan maksat namazdan son¬ 
ra yapılan zikir de olabilir. Farzdan sonra eda edilen nafileler de ola¬ 
bilir. Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ali nin oğlu Hz. Haşan, Ebu Hureyre, İbn 

abbas, Şabi, Mücahid, îkrime. Haşan Basri. Katade. İbrahim Nehai 
ve Ezvâî, bundan, namazdan sonra kJınan iki rekat namaz murad 
edilmektedir demektedirler. Amr îbn As ın oğlu Hz. Abdullah ve bir 
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rivayete göre de lbni Abbas, bundan maksat namazdan sonra zikir¬ 

dir görüşündedirler. 
Ibn Zeyd de, bu buyruktan maksat; farzlardan sonra nafileler de 

kılınmalı demektir düşüncesindedir. Ebu Hüreyre'nin Buhar! ve 
Müslim'deki rivayetine göre: Birgün fakir muhacir sahabilerden bir¬ 
kaçı peygamberimizin huzurunda otururken dedilerki: Ey Allahın 
Rasulü, zenginler büyük dereceler ele geçirdiler. Peygamberimiz: 
"Ne oldu?" buyurdu. Dediler ki: "Bizim kıldığımız gibi o zenginler de 

namaz kılıyor, bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyor, fakat 
onlar sadaka veriyor biz veremiyoruz, onlar köle azad ediyorlar biz 
azad edemiyoruz." Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: 
"Ben size öyle birşey söyleyeyim mi? Eğer siz onu yaparsanız sizin 
yaptığınız onların da yapmasının dışında diğer insanlarla yarışırsı¬ 
nız. Bu da sizin her namazdan sonra otuz üçer kere Sübhanallah, 

Elhamdülillah ve Allahüekber demeğe devam etmenizdir." Birkaç 
gün sonra bu insanlar tekrar Peygamberimiz e gelerek; "Zengin kar¬ 
deşlerimiz de bu sözü duymuşlar onlar da bu işi yapmaya başlamış¬ 
lar." deyince Peygamberimiz (s.a) "Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir 
keremidir." buyurdu. Bir rivayette de bu kelimelerin sayısı 33 er ye¬ 
rine 10 ar olarak da nakledilmiştir. 

Hz. Zeyd ibni Sabit rivayet ediyor ki: Hz. Peygamber bize her na¬ 
mazdan sonra 33 er kere Sübhanallah ve Elhamdülillah, 34 kere de 
Allahüekber demeye devam etmemizi tavsiye buyurdu. Daha sonra 

Ensar'dan bir sahabi "Birinin rüyamda, eğer 25 er defa bu kelimeleri 
söyledikten sonra arkasından 25 kerede "La ilahe illallah' dersen da¬ 
ha iyi olur dediğini gördüm" deyince Peygamberimiz, "Pekiyi öyle 
yapmaya devam et." buyurdu. (İmam Ahmed, Nesei, Darimi) Hz. 
Ebu Saidi Hudri şöyle diyor: Allah'ın Rasulu nün, namazı bitirdikten 
sonra geri dönerken şöyle dediğini işittim: "Sübhane Rabbike rab- 

bi'l-izzeti amma yesifune ve selamun ale'l-mürselin vel hamdu lillahi 
rabbil-alemin" (Ahkamu 1 Kur an, Cassas) 

Bundan başka, namazdan sonraki zikrin çeşitli şekilleri de Pey¬ 

gamberimizden rivayet edilmiştir. Kuranı Kerim in bu tavsiyesine 

göre hareket etmek isteyen kimseler "Mişkat" kitabının namazdan 
sonra zikir babından, gönüllerine en uygun düşen zikri seçip ezber¬ 

lesinler ve ona devam etsinler. Peygamberimizin öğrettiği zikirden 
daha güzel hangi zikir olabilir? 

Fakat zikirden asıl maksat, birkaç özel kelimenin dilden eksik 
edilmemesi değil, aksine o kelimeler içinde ifade edilen mânâların zi¬ 
hinde taze ve sağlam olarak tutulması olduğunu hatadan çıkarma¬ 
mak gerekir. Bu sebeple hangi zikir yapılırsa yapılsın mânâsım anla¬ 
malı, sonra da mânâyı hatıra getirerek zikretmelidir. 
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41 Çağırıcının, yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak 

ver;52 
42 O gün, o çığlığı bir gerçek (hak) olarak işitirler.-53 İşte bu, (dirilip 

kabirlerden) çıkış günüdür. 
43 Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren biziz, biz. Ve dönüş de bize- 

dir. 
44 O gün yer, onlardan çatlayıp-aynlır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte 

bu, bize göre oldukça-kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplamadır.54 

45 Biz onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz00 ve sen 

onların üzerinde bir zorba da değilsin; şu halde, benim kesin tehdidim¬ 

den korkanlara Kur'an ile öğüt ver.06 

AÇIKLAMA 

52. Bir kişi nerede ölürse ölsün veya dünyanın neresinde ölüm 

ona yetişirse yetişsin, oraya Allah'ın münadisinin Rabbinize doğru 

yürüyün" diyen sesi ona ulaşacaktır. Bu ses, yeryüzünün köşe bu¬ 

caklarında dirilip kalkan insanlar tarafından sanki çok yakından 

çağrılan bir sesmiş gibi duyulacak ve aynı anda yeryüzünün her ta¬ 

rafından bu ses aynı şekilde işitilecekür. Bundan da, ahiret alemin¬ 

de bizim dünyamıza nisbetle zaman ve mekan kavramlarının ne ka¬ 

dar değişik olacağı ve hangi güçlerin hangi kanunlara uygun olarak 

iş yapabileceği ölçülebilir. 

53. "Herkes kıyamet nidasını dosdoğru işitecek" cümlesinin iki 
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mânâsı olabilir. Biri: Herkes Allah'ın emri olan çağnyı işitecek. Diğe¬ 

ri de: Kıyamet nidasını dosdoğru ve tam olarak işitecektir. Birinci 

mânâ açısından denmek istenen şudur: Dünyada iken inanma a 

yanaşmadıkları, inkar etmekte ısrar ettikleri, haber veren peygam¬ 

berlerle alay ettikleri Allah'ın emri olan o nidayı insanlar kendi ku¬ 

lakları ile işiteceklerdir. İkinci mânâ açısından denmek istenen şu¬ 

dur: Onlar kesinlikle bu kıyamet nidasını işitecekler, bunun her¬ 

hangi bir vehim ve hayalden ibaret olmadığını, gerçekten bunun kı¬ 
yamet nidası olduğunu onlar öğrenecekler, kendilerine haber veri¬ 

len kıyamet gününün geldiğini ve bu sesin onun ilanı olduğundan 

hiç şüpheleri kalmayacaktır. 

54. Bu, kafirlerin 3. ayette nakledilen sözlerine cevaptır. Onlar: 

"Bizim ölüp toprak olduktan sonra diriltilerek ayağa kaldırılmamız 

nasıl olabilir, bu akıldan uzak bir hayata dönüştür," demişlerdi. On¬ 

ların bu sözüne cevap olarak "Haşr, kıyamet yani bütün gelmiş geç¬ 

miş insanların bir anda diriltilerek toplanması bizim için çok kolay¬ 

dır" buyurulmuştur. Kim toprak olmuş cesedi nerelerde kalmıştır, 

bizce bilinmesi zor değildir. Saçılmış ve darmadağın olmuş zerreler¬ 

den, Ali'nin zerrelerinin hangisi olduğunu, Veli nin zerrelerinin han¬ 

gisi olduğunu bilmemiz de önemli bir şey değildir. Bunların hepsini 

ayn ayn derleyerek teker teker insan vücudunu yeniden yapmamız 

ve o vücutlar içinde o kişiliği yeni baştan, daha önce o vücutta yaşa¬ 

dığı gibi yaratmamız bizim için büyük zahmet ve emek isteyen bir iş 

değildir. Tam tersine, bir işaretimizle bunların hepsi bir an içinde 

oluşuverir. Hz. Adem zamanından kıyamete kadar dünyada var ol¬ 

muş olan bütün insanlar, bizim bir emrimizle rahatça ve çok kolay 

bir şekilde bir araya toplanırlar. Sizin küçük beyniniz onu ne kadar 

akıldışı kabul ederse etsin, bu, kainatın yaratıcısının gücünden 

uzak değildir. 

55. Bu ayette Hz. Peygamber in (s.a) gönlünü almak, teselli etmek 

de vardır. Kalirlere ise ihtar ve tehdit vardır. Hz. Peygamber e (s.a) hi¬ 

tap ederek buyurulmaktadır ki, bu insanlann sana karşı uydurduk- 

lan sözlere asla kulak asma ve kat iyen önem verme. Biz hepsini işiti¬ 

yoruz ve onlan cezalandırmak bizim işimizdir. Kafirlere de Peygam¬ 

berimize isnad ettiğiniz cümleler ve çirkin sözler size çok pahalı mal 

olacak diye ihtar etmektedir. Biz teker teker her sözünüzü duyuyo¬ 

ruz ve onun cezasına katlanmanız gerekecek. 

5(.. ;tu ayette ifade edilmek istenen, Hz. Peygamberin (s.a) insan- 
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lan zorla sözüne İnandırmak istemesi değildir. Allah Teala onu bun¬ 

dan menetmiştir. Aslında bu söz Hz. Peygamber e (s.a) söylenerek 

kafirlere duyurulmaktadır. Sanki onlara: "Peygamberimiz size bir 

zorlayıcı olarak gönderilmemiştir" denmektedir. O nun işi zorla sizi 

mümin yapmak değildir ki siz inanmak istemediğiniz halde o sizi 

zorla inandırsın. O nun sorumluluğu sadece ihtar etmekle akimı ba¬ 

sma alanlara Kur an ı dinleterek hakikati anlatmaktan ibarettir. 
Hâlâ siz inanmıyorsanız Peygamber sizi cezalandırmayacak, sizi biz 

cezalandıracağız. 

KÂF SURESİNİN SONU 
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51 

ZARİYAT SURESİ 

gIrIş 

Adı: Surenin ilk kelimesi olan "Ez-Zariyat"dan alınmıştır. Zariyat 
kelimesiyle başlayan sure anlamına gelir. 

Nüzul Zamanı: Konular ve ifade tarzından açıkça anlaşılmaktadır 
ki bu sure, Hz. Peygamber in (s.a) İslam'a daveti karşısında yalanla¬ 
ma. alaya alma ithamlarının büyük boyutlara ulaştığı, zulüm ve iş¬ 
kence değirmeninin henüz dönmeye başladığı bir dönemde nazil ol¬ 
muştur. Bu bakımdan bu surenin de Kaf Suresi nin nazil olduğu dö¬ 
nemde indiği anlaşılmaktadır. 

Konu: Büyük bölümü Ahiret konusundadır. Sonunda Tevhid 
inancına çağn yapılmaktadır. Bununla birlikte Hz. Peygamber in 
sözlerine inanmamanın ve kendi cahilce (ahmakça) düşüncelerinde 
ısrar etmenin bu tutumu benimseyen kavimlerin nasıl mahvolduğu 
insanlara hatırlatılmaktadır. 

Ahiret hakkında bu surenin küçük fakat son derece anlamlı ayet¬ 
lerinde anlatılanlar şunlardır: İnsan hayatının sonu hakkında in¬ 
sanların çeşitli inançları kendiliğinden açık bir şekilde görüşler geti¬ 
rememekte, aksine hiçbir ilmi dayanaklan olmaksızın tahminle ve 
benzetmelerle bir takım görüş ve nazariyelere dayandığını ispat et¬ 
mektedir." 

Biri, öldükten sonra hayat yoktur demekte, diğeri ölümden sonra 
hayata inanmakta fakat bunun tenasüh (öldükten sonra ruhun 
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başka bir varlığa geçerek yaşamaya devam etmesi) şeklinde olduğu¬ 
nu iddia etmekte, bir diğeri ahiret hayatını, ceza ve mükafatı kabul 
etmekte fakat amellerin (davranışların) cezasından kurtulmak için 
binbir çeşit kurtarıcılar araya sokmaktadır. Böyle büyük ve çok 

önemli bir konuda insanın, kanaat, görüş ve akidesinin yanlış olma¬ 
sı bütün hayatmı yanlış yola itecek ve geleceğini de mahvedecektir. 
İlmi gerçeklere dayanmadan sadece tahmin ve kıyaslara dayanan 

bir inanç kurmak çok büyük bir ahmaklıktır. Bu durum, bir kimse¬ 
nin çok büyük bir yanlış anlayış sonucu bütün ömrünü kör bir gaflet 
içinde geçirip öldükten sonra aniden hiç hazırlıklı olmadığı bir olayla 
karşılaşması demektir. Böyle konular hakkında doğru kanaat elde 
etmenin tek bir yolu vardır. O da insanların ahiret hakkında Al¬ 

lah'tan vahiy yoluyla elde ettikleri bilgiyi dikkatle incelemeleridir. 
Yeryüzü ve gök düzenine hatta kendi varlığına dikkatle bakarak 
bunlan basiretle incelediği takdirde, bu bilginin doğru olduğunu is¬ 
pat eden delilleri her yerde görecektir. Bu arada rüzgar ve yağmur 
düzeni, yeryüzünün yaratılışı ve oradaki diğer (bütün) mahlukları, 
insanın kendi varlığını, gökyüzünün yaratılışı ve dünyanın bütün 
çift olarak yaratılan varlıkları, ahiretin birer ispatı olarak öne sürül¬ 
müşlerdir. Ve insanlık tarihi de kainat düzeninde yapılan herşeyin 
bir karşılığı olduğunu gösteren örneklerle doludur. Kur an da bun¬ 

lar seçilerek belirtilmiştir. 
Daha sonra insanlar tek Allah a inanmaya çağrılarak kısa bir ifa¬ 

de ile buyurulmuştur ki: Allah sizi başkalarına kulluk için değil, an¬ 
cak kendisine kulluk etmeniz için yaratmıştır. O, gıdasını sizden 
alan ve yardımınız olmadan ilahlığını sürdüremeyen uydurma ma¬ 
butlarınız (putlar) gibi değildir. O, herkese rızık veren ilahtır, hiç 

kimseden nzık istemeye muhtaç değildir. O nun ilahlığı kendi gü¬ 

cüyle kaimdir. 
Bunlar arasında şu da belirtilmiştir ki; peygamberlere her ne za¬ 

man karşı konulmuşsa akla uygun debilerle değil ancak inat, aksilik 
ve ahmakça bir gurura dayanarak karşı konulmuştur, işte bu gün 
Hz. Muhammed'e (s.a) reva görülen muamelenin itici sebebi serkeş- 

hk ve azgınlıktan başka bir şey değildir. Bundan sonra Hz. Muham- 
med'in (s.a) bu serkeşlere önem vermemesi, kendi davet ve uyanları¬ 
na devam etmesi bildiriüyor. Çünkü Hz. Peygamber in (s.a) daveti o 

serkeşlere tesir etmese de iman edenlere faydalıdır. 
Serkeşbkte ısrar eden zalimlere gelince, bunlardan önce bu yolda 

yürüyenler hak ettikleri azabı bulmuşlardır. Bunlann hak ettikleri 

azab da hazırdır. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara. 
2 Derken, ağır yük taşıyan (bulut)lara.1 
3 Sonra kolaylıkla akıp gidenlere, 

4 Sonra iş(ler)i taksim edenlere2 andolsun. 
5 Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.3 
6 Şüphesiz (din) hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir.4 

AÇIKLAMA 

1. Bütün müfessirler "Zariyat" kelimesinden; dağıtan, toz kaldıran 
rüzgarların kastedildiği görüşünde birleşmişlerdir. Ve "Ağır yük kal¬ 

dıranlar" "dan da denizlerden milyonlarca ton su buharını bulut şek¬ 
linde kaldıran rüzgarlar kastedilmektedir. Bu tefsir Hz. Ömer, Hz. 
Ah, Hz. Abdullah bin Abbas, Hz. Abdullah bin Ömer ve Mücahid, Sa- 
id bin Cübeyr, Haşan Basri, Süddi ve diğerlerinden nakledilmiş¬ 
tir. 

2. "Fel Cariyati Yusran" ve "Fel Mükassimati Emran" ayetlerinin 
tefsirinde müfessirler arasında ihtilaf vardır. Bir grup, bu ikisinden 

de maksat sadece rüzgarlardır, görüşünü tercih etmişler ve böyle 
anlamayı uygun bulmuşlardır. Yani bu rüzgarlar bulutlan sürük¬ 
lerler, daha sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağıtarak Allah Te- 
ala'nın emrine uygun olarak nereye ne takdir edilmişse o kadar suyu 
dağıtırlar. 

İkinci grup da "Fel Cariyati Yüsrari’ ile hızlı giden gemilerin kaste¬ 
dildiğini ileri sürmüşler ve "Fel Mükassimati Emran"' ile "Allah’ın em¬ 
rine uygun olarak mahlukata kısmetini dağıtan melekler kastedil¬ 
mektedir" derler. 

Bir rivayete göre Hz. Ömer (r.a) bu iki ayetin bu mânâya geldiğini 

söyleyerek şöyle buyurmuştur: "Eğer ben Peygamber den (s.a) işit- 
meseydim bunu söylemezdim". Buna dayanarak büyük alim Alûsî: 
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"Bu ayetin bunun dışında başka bir mânâya geldiğini ileri sürmek 
doğru değildir. Başka mânâ verenler yersiz bir cüret sergilemiş olur¬ 
lar" demiştir. Ancak lbni Kesir, "Bu rivayetin senedi zayıftır" demek¬ 
tedir. Bu bakımdan Rasulullah böyle söylemiştir diyemeyiz. 

Sahabe ve Tabiinden sayılan bir topluluğun bu ikinci yorumu 
naklettiğinde de şüphe yoktur. Fakat müfessirlerden büyük bir top¬ 
luluk da ilk tefsiri yapmışlardır. Ve bu tefsir, söz dizisine, bu sözün 
ahengine, ifadenin düzenine daha çok uygunluk göstermektedir. 

Hindistan alimlerinden Şah Refıuddin, Şah Abdulkadir, Mevlana 
Mahmud el Hasan da tercümelerine ilk mânâyı almışlardır. 

3. Tûadüne": Bu iki anlama gelir. Birincisi, "Size va'dedilen", İkin¬ 
cisi, "Kendisiyle tehdit olunduğunuz" şeklindedir. Lüğavi bakımdan 

her ikisi de geçerlidir. Ancak ikinci anlam, mahal itibariyle daha uy¬ 
gundur. Çünkü burada, hesap gününe inanmayan müşriklere, ka¬ 
firlere, münafık ve fasıklara sesîenilmektedir. Dolayısıyla biz bu fiili, 
tehdit, ikaz, uyan anlamında şöyle tercüme ettik: "(Kendisiyle) teh¬ 
dit olduğunuz muhakkak doğrudur." 

4. İşte üzerine yemin edilen o söz budur. Bu yeminden maksat da; 
emsalsiz bir düzen ve sistemle gözleriniz önünde cereyan eden yağ¬ 
mur yağmasındaki muazzam kanun ve bu kanunda açık bir şekilde 

müşahede edilen hikmet ve maslahatlar, bu dünyanın milyonlarca 
seneden beri körüköniine oynanan gayesiz ve mânâsız bir evcilik 
oyunu olmadığına, bilakis gerçekte her şeyin bir gaye ve maslahata 
dayalı, son derece hikmetli bir düzen olduğuna şehadet etmektedir. 
Bu düzende hiçbir şekilde insan gibi bir varlığa akıl, şuur, mantık ve 
idare tercihlerini vererek insanda iyilik ve kötülüğün ahlaki duygu¬ 

sunu yaratarak ve ona her çeşit iyi, kötü, doğru ve yanlış iş yapma 
fırsatlarını vererek; sergerdelik, vurdu kaçlılık, mânâsız ve lüzum¬ 
suz olarak gönderilmesi mümkün değildir. Ve kendisine verilen 
kalp, beyin ve beden güçlerinin kendisinden sorulmaması, bunlarla 
yaptıklarından hesaba çekilmemesi, dünyada iş yapması için kendi¬ 
sine verilen geniş imkanları ve Allah'ın sayısız yaratıklarına hük¬ 

metmek için kendisine verilen yetkileri nasıl kullandığından da so¬ 

rumlu tutulmaması yine mümkün değildir. Her şeyin bir yaratılış 
gayesi olan bu kainat düzeninde, sadece insan gibi büyük bir varlı¬ 

ğın yaratılması nasıl gayesiz olabilir? Herşeyin bir hikmete bağlı ol¬ 
duğu düzende, yalnızca insanın yaratılması nasıl lüzumsuz ve se¬ 
bepsiz olabilir? Akıl ve şuur taşımayan yaratık türlerinin yaratılma¬ 
sına sebep ve maslahatı, bu fani alemde tamamlanıp bitmektedir. 
Bu bakımdan onun hayatı bittikten sonra yok edilmesi tamamen ak¬ 
la uygundur. Çünkü onlara hiçbir irade verilmemiştir ki, hesaba çe¬ 
kilmeleri için yeniden dirilsinler. Ama akıl, şuur ve irade taşıyan bir 
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yaratık olan insanın yaptığı hareketler sadece bu fani dünya ile sı¬ 
nırlı değil, bilakis ahlaki bir karakter de taşır. Ve bu ahlaki sonuçlan 
doğrudan hareketler dizisi sadece hayatın son demine kadar sürüp, 
ondan sonra bitmez, öldükten sonra da o hareketlerin ahlâki sonuç¬ 
larından sorumlu olur. Sadece onun normal dünya hayatının tü¬ 
kenmesinden sonra, o hayvanlar ve bitkiler gibi nasıl yok edilebilir? 
Onun kendi iradesiyle yapüğı iyilik ve kötülüklerin karşılığını hak ve 
adalete tam uygun şekilde bulması gerekir. Çünkü bu diğer varlıkla¬ 
rın aksine irade sahibi bir varlık olarak yaratılmasının hikmetinin 
icabıdır. Onun hesaba çekilmemesi, onun ahlaki hareketlerinin ce¬ 
za ve mükafatının verilmemesi ve iradesiz yaratıklar gibi ömrünün 
son bulması ile onun da yok edilmesi halinde şüphesiz bu insanın 
yaratılması baştanbaşa mânâsız ve lüzumsuz olacaktır. Halbuki 
herşeyi bir hikmetle yaratan Allah tan mânâsız bir iş beklenemez. 
Bununla birlikte ahiretin, hesaba çekilmenin olacağına bu dört kai¬ 
nat olayı üzerine yemin edilmesinin bir başka sebebi daha vardır. 
Ahireti inkar edenler öldükten sonraki hayatı şu iddialarla imkansız 
kabul etmektedirler. Biz öldükten sonra toprağa karışacağız ve her 
zerremiz toprak içinde d arma dağınık olacak, daha sonra bu darma¬ 
dağınık olan vücut zerreleri bir araya getirilecek, biz de tekrar mey¬ 
dana geleceğiz, bu nasıl mümkün olur diyorlardı. Bu yanlış şüphe, 
ahiretin varlığına delil olarak gösterilen o dört kainat olayını dikkatle 
inceledikten sonra kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. 

Güneş ışınlan hararetinin ulaştığı yeryüzünün bütün su birikin¬ 
tilerine tesir etmektedir. Bu olayla sayısız su damlalan uçmakta ve 
kendi birikintilerinde kalmamaktadırlar. Ama onlar bu birikintiler¬ 
den uçmakla yok olmamakta, buharlaşarak havada tek tek zerreler 
halinde kalmaktadırlar. Daha sonra Allah ın emriyle hava bu buhar 
zerrelerini toplamakta, sıkışmış bulutlar şeklinde bir araya getir¬ 
mektedir. Bu bulutlan yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağıtmakta ve 
Allah tarafından belirtilen zamanın gelişi ile daha önce olduğu şekil¬ 
de damlalar halinde yeryüzüne tekrar dönmektedir. Bu manzarayı 
insan hergün görmektedir. Bu olay, ölen insanların vücutlarının her 
parçasının Allah'ın tek bir işareti ile biraraya geleceğine ve o insanla- 
nn daha önce dünyadaki oldukları şekilde diriltileceklerine şehadet 
etmektedir. Bu zerreler ister toprak içinde ister su içinde isterse ha¬ 
vada olsun, mutlaka şu yeıyüzü veya onun çevresinde bulunmakta¬ 
dırlar. Su buharının zerrelerinin havada dağılmasından sonra hava 
vasıtası ile yeniden toplayıp, onları su şeklinde yağdırarak tekrar 
yeryüzüne indiren Allah için, insan vücutlarının dağılmış zen'elerini 
hava, su, toprak içinde toplayıp bir araya getirerek yeniden eski şe¬ 
killerinde yaratması niçin zor olsun? 
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7 'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış" göğe andolsun;3 

8 Siz, gerçekten birbirini tutmaz bir söz (çelişkili ve aykırı görüşler) 

içindesiniz.6 

9 Ondan çevrilen çevrilir,7 

10 Kahrolsun, o "zan ve tahminle yalan söyleyenler";8 

11 Ki onlar, "bilgisizliğin kuşatması" içinde habersizdirler.9 

12 "Hesap ve ceza (din) günü ne zaman?" diye sorarlar. 

13 0 gün onlar, ateşin üstünde tutulup-eritilecekler.10 

AÇIKLAMA 

5. Ayette "Zat'il-Hubuk" kelimesi geçmektedir. Hubuk ise yollar 
demektir. Rüzgarların esmesi ile çöllerin kumlarında ve durgun su¬ 
ların üzerinde meydana gelen dalgalara, yosma yapılmış saçlardaki 
kıvrımlara da denir. Burada gökyüzüne hubuklu denmesi ya gökü- 
zünde dağılmış olan, esen rüzgarlar tesiri ile durmadan değişen ve 
hiçbir zaman bir şekilde durmayan, birbirine benzemeyen şekiller 
alan çeşitli bulutlardan veya geceleyin gökyüzüne yayılan ve insan¬ 
lar tarafından çeşitli şekillerde görülen ve hiçbir kümesinin şekli di¬ 
ğerine benzemeyen yıldızlardan dolayı öyle buyurulmuş tur. 

6. Bu değişik sözlere karşı, çeşitli şekillerde olan gökyüzüne yemin 
edilmesi, benzetme bakımındandır. Yani gökyüzünde bulutlar ve 
yıldızlar kümelerinin nasıl muhtelif şekilleri varsa ve aralarında da 
bir aynilik bulunmuyorsa ahiret konusunda sizin değişik sözleriniz 
de işte böyledir. Ve herbiri diğerinden farklıdır... Biri der ki: Bu dün¬ 
yanın başlangıcı ve sonu yoktur, ezeli ve ebedidir. Ve herhangi bir şe¬ 
kilde dünyanın son bulması, kıyamet kopması da düşünülemez. Ki¬ 
mi der ki: Bu kainat düzeni yaratılmış ve sonradan olmuştur. Bir 
gün de gelip son bulacaktır. Ama insan bünyesinden yok olan şeyin 
daha sonra yeniden eski şeklini alması mümkün değildir. Mümkün 
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kabul eden de vardır, fakat onun da inancı, insan; amellerinin iyi ve¬ 
ya kötü sonuçlarının karşılığını bulmak için tekrar bu dünyaya dö¬ 
necektir, şeklindedir. Kimi cennet ve cehenneme inanmaktadır. 
Ama bunu tenasüh (ruh göçü) ile karıştırmaktadır. Buna göre, gü¬ 
nahkar cehenneme girerek de cezasını çeker, bu dünyada da azap 
çekmek için yeniden bu dünyaya döner, biçimindedir. Kimi der ki, 
dünya hayatının kendisi bir azaptır. İnsan nefsinin maddi hayatla il¬ 
gisi ona karşı hırsı devam ettiği müddetçe o, tekrar tekrar ölüp dirile¬ 
rek bu dünyaya gelmeye devam edecektir. Onun hakiki kurtuluşu 
(NİRVANA) nefsinin tamamen yok olmasından sonradır. Kimi, ahi- 
ret, cennet ve cehenneme inanmasına rağmen; Allah'ın kendi biricik 
oğlunu haç a gerdirip öldürecek bütün insanların ilk ve ezelî günahı¬ 
nın bedelini ödediğini, o oğula iman ettikten sonra kişinin kendi çir¬ 
kin amellerinin sonuçlarından (azabından) kurtulacağını iddia et¬ 
mektedirler. Diğer baia insanlar ahiret, hesaba çekilme ve herşeye 
iman etmelerine rağmen, Allah katında çok sevgili veya çok güçlü 
olan bazı büyükleri şefaatçi kabul etmektedirler. Bu dünyada her 
şeyi yaptıktan sonra bile bu zatların eteğine yapışınca azaptan kur¬ 
tulabileceklerini kabul etmektedirler. Bu büyük zatlar konusunda, 
bu inançta olanlar arasında da bir uyuşma yoktur, her zümre kendi¬ 
ne ayrı ayn şefaatçiler edinmişlerdir, iddiaların bu kadar farklı olu¬ 
şu ve sözlerin birbirini tutmayışı açıkça insan mantığına şunu hay¬ 
kırmaktadır ki; vahiy ve peygamberliğe ihtiyaç duymadan insanın 
kendisi ve bu dünyanın sonu konusunda kurduğu hayaller, ileri 
sürdüğü kanaatler ilim dışı hayaller ve kanaatlerdir. Yoksa insan 
elinde bu konuda hakikaten doğrudan doğruya, kendi başına gerçe¬ 
ği bilme imkanı olsaydı, bu kadar farklı ve çelişkili kanaatler ortaya 
çıkmazdı. 

7. Ayette "Ondan yüz çeviren, Hak’tan yüz çevirendir’' cümlesi geç¬ 
mektedir. Bu cümledeki "anhü" zamirinin iki gidiş yeri vardır. Biri 
amellerin cezası, diğeri sözlerin çeşitli oluşlannadır. Birinci hale gö¬ 
re bu ilahi buyruğun maksadı şudur: Amellerin karşılığı mutlaka 
görülecektir. Her ne kadar siz bu konuda çeşitli inançlarda iseniz de 
buna inanmaktan ancak Hak'tan yüz çevirenler çekinirler." İkinci 
hale göre de denmek istenen şey şudur: "Bu çeşitli sözlerden dolayı 
ancak haktan yüz çevirenler sapıtırlar." 

8. Bu sözlerde Kur an-1 Kerim çok önemli bir gerçek üzerinde insa¬ 
nı uyarıyor. Tahmin ve benzetmelere dayanarak kanaat kurmak, 
dünya hayatının basit birtakım meselelerinde bir dereceye kadar ge¬ 
çerli olabilir. Her ne kadar ilim yerine geçmese, ilmi yolla ispatlan- 
masa bile... Bütün hayatımız boyunca yaptığımız işlerden dolayı, bi- 
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rine karşı sorumlu ve hesap vermek durumunda mıyız değil miyiz; 

hesap vermek durumunda isek kimin karşısında, ne zaman ve ne 

cevap verme durumunda olacağımız, bu cevap vermede başan ve ba¬ 

şarısızlıkların sonuçlan ne olacaktır? Bütün bunlar, insanın sadece 

kendi tahmin ve kanaatine dayanarak bir akide kurması, sonra da 

bu çürük ipliğe bütün hayat sermayesini sermesi doğru olmaz. Çün¬ 

kü bu kanaat yanlış çıkarsa bunun mânâsı; "Kendi kendini tama¬ 

men mahvetmek olur" demektir. Buna ilaveten bu mesele baştan ba¬ 

şa kişinin kendileri hakkında sadece kanaat ve tahminlerle sağlam 

bir görüş kurabileceği konulardan değildir. Kanaat, insanın duyular 

dairesi içinde olan konularda geçerlidir. Bu konu ise, hiçbir yönü ile 

duyular dairesi içine girmemektedir. Bu sebeple bu konu hakkında 

sağlam bir tahminde bulunulması mümkün değildir, insanın his ve 

idrak gücünün ötesindeki konularda sağlam bir kanaat elde edebil¬ 

mesinin nasıl olacağma gelince, bunun cevabı Kur'an-ı Kerim de yer 

yer verilmiştir. Ve bu sureden de insanın kendi başına doğrudan 

doğruya hakikate ulaşamayacağı cevabı ortaya çıkmaktadır. Gerçek 

ve şaşmaz bilgiyi Allah Teala kendi peygamberi vasıtası ile vermekte¬ 

dir. Bu bilginin sağlamlığı hakkında insan kendini şu yolla tatmin 

edebilir; yer ve gökte, hatta bizzat kendi nefsinde varolan sayısız ala¬ 

metlere bir göz atıp bakması ve sonra benzeri olmayan bir tarzda ya¬ 

ratılanları. peygamberin haber verdiği hakikatleri acaba isbat eden 

işaretler mi, diye düşünmesi veya diğer insanların ortaya attığı çeşit¬ 

li görüşleri destekleyen deliller midir diye incelemesi gerekir, işte bu; 

Allah ve ahiret hakkında Kur'an-ı Kerim in bildirdiği ilmi araştırma 

yoludur. Bu yoldan saparak kendi kanaat ve tahminine göre hareket 

eden herkes kaybetmiştir. 

9.Yani onlar, yanlış tahminlerden dolayı nasıl bir sonuca gittikle¬ 

rini hiç bilmiyorlar. Bu tahminlere dayanarak bir yol tutanlar dos¬ 

doğru felakete gidenlerdir. Ahireti inkar eden bir kişi, hiçbir şekilde 

hesap vereceğinin hazırlığı içinde değildir. Ve o öldükten sonra hiç¬ 

bir yeni hayatın olmayacağı hayali içinde boğulmuştur. Halbuki bir 

gün ansızın tahminlerinin-beklentiİerinin tamamen tersine, ikinci 

hayata gözlerini açar açmaz burada her amelinin hesabım vereceği¬ 

ni anlayacaktır. Ömrünün tamamını, öldükten sonra yine bu dün¬ 

yaya geri döneceğim hayali ile geçiren herkes, ancak öldükten sonra 

bütün geri dönüş kapılarının kapandığını öğrenecek, herhangi bir 

yeni amelle önceki hayatın amellerinin telafi edilebilmesi için hiçbir 

fırsatın kalmadığını ve önünde başka bir hayatm olduğunu, bu ha¬ 

yatta artık sonsuza dek kendi dünya hayatının sorumluluklarını 

yükleneceğini de anlayacaktır. Nefsimi tatmin eder, isteklerini ta- 



Cöz : 26 TEFHİMU'L KUR’AN 501 

mamen yerine getirirsem mutlak yok oluş halinde varlık aleminin 
günahlarının azabından kurtulurum ümediyle kendini felakete 
atan kimse, ölüm kapısından geçer geçmez, önünde yok oluşu değil, 
devamlı var oluşu görecektir. Kendisine verilen vücut nimetinin, 
onu güzelleştirip düzeltmesi yerine, tahrip etmek için bütün gücünü 
harcamasının hesabım verecektir. İşte böyle birini, Allah'ın oğlunun 

günahlarının ödeyeceği safsatasına veya herhangi bir büyük zatın 
şefaatçi olacağma güvenmesi sonucu, hayatı boyunca Allah'a isyan¬ 
la yaşamışsa, Allah'ın huzuruna varır varmaz hiçbir kimsenin gü 
nahlan ödemeyeceğini ve hiç bir kimsenin kendi gücü ile ya da kendi 
makbuliyetinden dolayı kimseyi Allah'ın elinden kurtaramayacağım 
anlamış olacaktır. Evet bütün bu tahmine dayanan inançlar gerçek¬ 

te birer afyondur ve bu afyonun verdiği uyuşukluk içinde bu insan¬ 
lar idraksiz ve düşüncesiz kalmışlardır. Bunlar Allah'ın ve peygam¬ 
berlerin bildirdikleri sağlam bilgiyi bir tarafa atarak içine gömüldük¬ 
leri cehaletin kendilerini nereye götürdüğünden habersizdirler. 

10. Kafirlerin hesap günü ne zaman olacak, diye sormaları, bilgi el¬ 
de etmek için değildi, alay ve istihza içindi. Bu bakımdan onlara ce¬ 
vap. işte bu ölçü ve ahenk içinde verilmiştir. Bu ahenk, tamamen kö¬ 
tü hareketlerde bulunan birine bu hareketlerden vazgeçmesi için 
nasihat ederken, bir gün bu hareketlerin kötü akibetine uğrarsın, 

sonu kötü gelir deyince; o, bu söze karşılık, alaya alarak "Beyefendi 
o gün ne zaman gelecek, hangi gündür?" diye sizden sorması gibidir. 
Onun bu soruşunun o kötü akibetin tarihim öğrenmek için olmadı¬ 

ğı, nasihatlerinizle alay etmek için olduğu meydandadır. Bu sebeple 
ona en iyi cevap "Sizin musibetiniz, felaketiniz geldiğinde o gün gel¬ 
miş olacak.” şeklinde verilir. Bununla birlikte şunu da bilmelidir ki 

ahire t konusunda, ahireti inkar eden biri ciddiyetle konuşarak da 
bu konuda uygun olmayan ifadelerle konuşabilir. Ama kafası tama¬ 

men berbat, fikri tamamen bozuk olmadığı müddetçe; "Söyle, ahire- 

tin tarihini bildir, o gün ne zaman gelecek" diye sormaz. Onun tara¬ 
fından bu soru ne zaman sorulsa, alay ve istihza şeklinde olacaktır. 
Çünkü ahiretin meydana geleceği tarihi açıklamanın veya açıklama¬ 

manın asıl konuyla bir ilgisi yoktur. Biri bundan dolayı ahireti inkar 
etmiyor. Ahiretin geliş senesinin, ayının, gününün bildirilmemesin- 
den dolayı reddetmiyor. O, filan sene filan ay filan tarihte olacağını 
duysa da inanacak değil. Belli bir tarih söylemek katiyyen bir inkar¬ 
cıyı kabul etmeye mecbur eden delil olamaz. Çünkü bundan sonra 
da -O gün gelmeden önce o gün- gerçekten kıyametin kopacağına 
nasıl kesinlikle inanabilir? sorusu akla gelecektir. 



502 TEFHÎMU'L KURAN 51 / Zariyât Suresi 

14 "Tadın fitnenizi.11 Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şey¬ 

dir."12 
15 Şüphesiz muttaki olanlar,13 cennetlerde ve pınarlardadırlar; 
16 Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak.14 Çünkü onlar, 

bundan önce ihsanda (güzel davranışta) bulunanlardı. 
17 Gece-boyunca da pek az uyurlardı.15 
18 Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi.16 

AÇIKLAMA 

11. Fitne kelimesi burada iki mânâ taşıyor. Biri, Bu azabınızı tadı¬ 
nız." İkincisi, "Dünyada çıkardığınız fitnelerin tadına bakınız" de¬ 
mektir. Arapça'da bu kelimeye aynı anda bu iki mânânın verilmesi 

mümkündür. 
12. Kafirlerin "Artık o kıyamet günü ne zaman gelecek” sorularının 

altında: Onun gelişi niçin gecikiyor? Biz onu inkar ettiğimiz, yalanla¬ 
dığımızdan dolayı azaba uğrayacağımız gerektiğine göre o gün niçin 
gelmiyor mânâsını gizliyordu. Bu bakımdan cehennem ateşinde 
kavrulurken onlara denecek ki, "işte bu sizin çabuk gelmesi için çır¬ 
pındığınız şeydir. Bu ayetlerden şu mânâ da kendiliğinden çıkmak¬ 
tadır. İsyan eder etmez Allah'ın sizi yakalamaması büyük bir iyiliği 

idi. Düşünmek, anlamak ve kendinize gelmek için size uzun bir 
mühlet verdi durdu. Ama siz öyle ahmaktınız ki. bu mühletten fay¬ 
dalanacağınız yere tersine o günün size çabuk gelmesini istediniz 

durdunuz. Artık çabuk gelmesini isteyip durduğunuz şeyin ne oldu¬ 

ğunu alın görün. 
13. Ayetlerin akışından "muttaki" kelimesinin şu mânâyı ifade et¬ 

tiği açıkça anlaşümaktadır. Müttaki demek: Allah'ın Kitabı nın ve 
Peygamberinin verdiği haberlere iman edip ahirete inanan, ahiret 
hayatını kazanmak için kendilerine tavsiye edilen yolu seçen ve Al- 



Cüz : 26 TEFHİMU L KUR*AN 503 

lah in azabına uğratacağı kendisine bildirilen gidişattan çekinen de¬ 

mektir. 
14. Ayetin kelime kelime tercümesi. "Rabİerinin kendilerine verdi¬ 

ği şeyleri onlar alacaklar'1 şeklinde ise de. yer ve durum icabı burada 
"almak" kelimesi, sadece düz bir "almak"tan ibaret değildir. Bazıları¬ 
na cömert biri avuç dolusu ikramlarda bulunurken onların üşüşe¬ 
rek o ikramları kapışması gibi sevinerek memnuniyetle alması de¬ 
mektir. Birine sevdiği bir şey verilince onu alışta memnuniyetle ka¬ 

bul etme manası kendiliğinden çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim in bir 
yerinde şöyle buyurulmuştur: 

"İnsanlar bilmiyorlar mı ki; Allah Teala kullan tarafından yapılan 

tevbeleri kabul eder ve sadakaları alır" (Tevbe Suresi /104) Burada 
sadakalan almak demek sadece onları doğrudan almak değil beğe¬ 

nerek, sevinerek kabul etmektir. 
15. Müfessirlerden bazılan, bu ayetin mânâsını şöyle anlamışlar¬ 

dır: "Bütün geceyi uyuyarak geçiren ve onun hiç değilse bir bölümü¬ 
nü az ya da çok. gecenin başlangıcında veya ortasında ya da sonun¬ 

da uyanarak Allah a ibadet etmeyen az sayıda idi." Bu şekilde tefsir 
küçük çapta kelime farkldıklan ile birlikte İbn Abbas, Enes bin Ma¬ 
lik. Muhammed el Bakır. Mutarrif bin Abdullah. Ebul-Aliye, Müca- 

hid, Katade, Rebi bin Enes ve diğerlerinden nakledilmiştir. 
Diğer bazdan bunun mânâsını şöyle açıklamışlardır. "Onlar, ge¬ 

celerinin büyük bir bölümünü Allah Teala’ya ibadet ile geçirirler, az 
uyurlardı." Bu ifade Haşan Basri, Ahnef bin Kays ve İbn Şihab 
Zuhri’ye aittir. Daha sonraki mûfessirler ve mütercimler bu ifadeyi 
tercih etmişlerdir. Çünkü ayetin kelimeleri, o yer ve durum açısın¬ 
dan, bu tefsir şeklinin daha uygun düştüğü görülmektedir. Bundan 

dolayı biz de tercümemizde bu mânâyı tercih ettik. 
16. Yani gecelerini ahlaksızlıklar, itaatsızlıklar ve çirkin hareket¬ 

lerle geçirdikleri halde, yine de hiçbir şekilde tevbe etmeyi, istiğfar 
etmeyi akıllanndan bile geçirmeyen kimselerden değillerdi onlar. 
Aksine onlar, gecenin büyük bir bölümünü Allah'a ibadet ile geçirir¬ 

lerdi de yine de sabaha doğru, seher vakti Rab'lerinden Ya Rabbi 
üzerimize düşen kulluk borcumuzu ödemekte kusurlarımız oldu' 

diye af ve mağfiret dilerlerdi. 
"Onlar bağışlanmayı isterler" buyruğunda -bu tutum ve hareket 

tarzının onların hoşuna gittiğine- bir işaret vardır. Rablerine kulluk 

yapma yolunda carüannı feda ederler, yine de bundan dolayı şişinip, 
iyilikleri üzerine övünme yerine, ağlayıp sızlayarak hatalarının ba¬ 
ğışlanmasını isteyecek kadar onlar kulluk şanına layıktılar. Elbette 
bu tutum, günah işleyen ve onlarla öğünen utanmazların tutumu 

olamazdı. 
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19 Onların mallarında dilenip-isteyen (ve iffetinden dolayı isteme¬ 
yip de) yoksul olan için de bir hak vardı.17 

20 Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler var¬ 
dır.18 

21 Ve kendi nefislerinizde de.19 Yine de görmüyor musunuz? 

AÇIKLAMA 

17. Diğer bir ifade ile: Bir taraftan Rablerinin hakkını onlar böylece 
kabul ederler ve yerine getirirler, diğer taraftan da kullarla olan tu¬ 
tumları böyle idi demektir. Az olsun, çok olsun. Allah Tealanın ken¬ 
dilerine verdiği herşeyde sadece kendi ve çoluk çocuğunun hakkı ol¬ 
duğunu onlar kabul etmezler, aksine "Bizim şu mallarımızda, yardı¬ 
mımıza muhtaç olan her Allah ın kulunun hakkı vardır"' derler. On¬ 
lar insanlara yardımı; yaptıkları iyilik karşılığında teşekkür etsinler, 
minnet duysunlar ve onları iyiliklerinin yükü altında tutsunlar diye 
hayrat olarak değil, bunlan onların birer hakkı olduğunu kabul et¬ 
tiklerinden ve kendilerinin bir vazifesi saydıklarından dolayı yapar¬ 

lardı. Dahası onların bu insanlık hizmeti kendilerine dilenmeye ge¬ 
len dilencilerle sınırlı değil, rızkını temin etmekten mahrum kaldık¬ 

larını öğrendikleri kimseleri de içine alırdı. Bunlara yardım için hu¬ 
zursuz olurlardı. Himayesiz yetim bir çocuk varsa, yardımcısız dul 
bir kadın mevcutsa, rızkını kazanmak için elini kolunu kullanama¬ 

yan bir malul kimse varsa, gelirini yitirmiş ve işinden olmuş olup ka¬ 
zancı ihtiyaçlarına kafi gelmeyen biri mevcutsa, herhangi bir afet 
kurbanı olmuş olup kendi eksiklerini kendisi karşılayamayan biri 

varsa... Yani durumlarını öğrendikleri ve ellerinden tutup yardım 
edebilecekleri herhangi bir ihtiyaç sahibi yoktu ki onun, kendileri 
üzerinde hakkı olduğunu kabul etmeyip ona yardım etmekten ka¬ 
çınmış olsunlar. 

İşte şu üç sıfattır ki bunlardan dolayı Allah Teala onlara muttaki 

ve ihsan yapan kimseler diye hükmetmiş ve bu sıfatlar onlan cenne- 
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te layık kılmıştır diye buyurmuştur. İşte ö üç sıfattan biri şudur Ahi- 
re te iman ederek onlar Allah'ın ve Rasulü'nün, "Ahiret hayatını mah¬ 

vedicidir” diye bildirdikleri hareketlerden kaçınmışlardır. İkincisi 
ise, onlar Allah a kulluk hakkını canlarını feda ederek yerine getir¬ 
mişler. Bununla öğünme ve güvenme yerine, bağışlanmayı istemiş¬ 
ler, Allah'a istiğfar etmişlerdir. Üçüncüsü de: Onlar Allah'ın kulları¬ 
na hizmet ederken onlara iyilik ve lütufta bulunduklarını değil, ken¬ 
di vazifelerini yaptıklarını, onların haklarını verdiklerine inanarak 

hareket etmişlerdir. Burada şunu bir daha bilmek gerekir ki; iman 
erbabının mallan içinde fakir ve yoksullann haklan olduğunu belir¬ 
ten buyruktan; şer'an kendilerine farz olan zekat kastedilmemekte- 

dir. Bilakis bu zekat verildikten sonra gücü yeten bir mü minin, şeri¬ 
atın mecbur kılmasının dışmda, kendi mab içinde duyduğu ve gön¬ 
lünden vermeği arzu ettiği bir haktır. İbni Abbas. Mücahid, Zeyd bin 
Eşlem ve diğer büyük zevat bu ayeti böyle açıklamışlardır. Aslında 
bu ilahi buyruğun özü şudur: Müttaki ve iyilik yapan insan hiçbir 
zaman; "Allah'ın ve kullarının malım içinde olan haklarını zekat ver¬ 
mek sureti ile verdim ve bu sorumluluktan tamamen kurtuldum, ar¬ 
tık her çıplağın, açın, felakete uğramış kimsenin yardımına koşma¬ 
ya mecbur değilim” diyerek yanlış düşünceye saplanmaz. Bunun 
aksine, gerçekten iyilik yapan ve müttaki olan Allah'ın kulu her za¬ 
man gücünün yettiği her iyilik için can-ı gönülden hazırdır, ve güzel 
amel için dünyada kendisine bir firsat düşerse onu elden kaçırmaz. 

Yapılması üzerime farz olan iyiliği ben yaptım, artık daha fazla iyili¬ 
ği niçin yapalım." diye düşünmesi tahmin edilemez. İyiliğin kadrini 
bilen kimse onu bir yük kabul ettiğinden dolayı o yükün altına gir¬ 
mez, hatta kendi menfaatinin bir sebebi olarak kabul ederek, daha 
çok kazanmaya istekli olur. 

18. İşaretlerden murat; ahiretin mümkün olduğuna ve onun ge¬ 

rekli ve lüzumlu olduğuna şahadet eden işaretlerdir. Yeryüzünün 
kendi varlığı ve yapılışı, onun güneşten belirli bir mesafe ve uzakkk- 
ta belli bir eğiklikte konuluşu, ışık ve sıcaklığın düzenli bulunuşu, 
çeşitli mevsimlerin o dünyaya geliş ve gidişi, üzerinde hava ve su 
ayarlanması, kamında çeşit çeşit, sayısız hâzinelerin konuluşu, 

üzerine münbit bir örtünün geçirilmesi, onun da üzerinde cins cins 
sayısız, hesapsız bitkilerin bitirilmesi, içinde kara, deniz, hava canlı¬ 
larının sayısız cinslerini yaratması, orada her cins hayat için uygun 
durumlar ve uygun gıdayı ayarlaması, orada insanı yaratmadan ön¬ 

ce tarihin her devrinde insanın günlük ihtiyaçlarını değil, ilim ve me¬ 
deniyet yolunda ilerlerken ihtiyaç duyacağı bütün malzemeleri ve 
ihtiyaçları yaratması, bu ve diğer sayısız işaretler, gözü gören herke¬ 

si yeryüzüne ve onun çevresine baktığı zaman kendine çekecek ve o 
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insanı hayrete düşürecektir. Hakiki imana kalbinin gözünü kapa¬ 
tan kimsenin durumu başkadır. O bunlann hepsini görecek, ama 
hakikikati gösteren hiçbir işaret görmeyecek. Fakat kalbi katılık ve 
inatçılıktan arınmış, doğruluğa açılmış olan kimse bunlan görerek, 
bunlann hepsi bir tesadüfün sonucu, birkaç milyon sene önce kai¬ 

natta aniden oluşmuş şeyler diye asla düşünmez. Aksine, Bu son 
derece hikmetli sanat mutlaka herşeyi gören ve bilen kadiri mutlak 

bir Allah ın yaratmasıdır" inancına varacaktır ve bu yeryüzünü yara¬ 

tan O Allah, ne insanlan öldükten sonra tekrar diriltmekten aciz ola¬ 
bilir, ne de yeıyüzündeki akıl ve şuur sahibi bir yaratığı irade vererek 
başıboş, yularsız hayvan gibi bırakacak kadar bilgisiz biri olabilir. 

İradenin verilmesi kendi kendini hesaba çekmeyi gerektirir. İrade ol¬ 
mazsa hikmet ve adalete uygun düşmez. Mutlak kudretin var olması 
dünyada insan türünün işi tamamlandıktan sonra yaratıcısı istediği 
zaman hesaba çekmek için herbirini ölüp kaldıkları dünyanın her 
köşesinden diriltilerek ayağa kaldırabileceğini kendiliğinden ispat 

etmektedir. 
19. Yani dışarıya bakmaya da lüzum yoktur. Kendi içinize baktığı¬ 

nızda, bu hakikate şahadet eden sayısız işaretleri bulacaksınız. Na¬ 
sıl mikroskopla görülebilen bir tohumu ve yine kendisi gibi mikros¬ 

kopla görülebilen bir başka tohumla birleştirerek anne vücudunun 
bir köşesinde sizi yaratmış, nasıl sizi bu karanlık köşede besleyerek 
derece derece geliştirmiş, nasıl size emsalsiz bir güzellikle vücut ve 
hayrete düşüren kabiliyetlerle dolu bir nefis vermiş nasıl sizin yara¬ 
tılışınız kemale erip tamamlanır tamamlanmaz anne kamının dar ve 
karanlık dünyasından çıkararak sizi bu geniş dünyaya bu ihtişamla 

getirmiştir? Çok kuvvetli, kendi kendine çalışan bir makinayı içinize 
koymuş, doğduğunuz günden gençlik ve ihtiyarlığınıza kadar nefes 
alma, gıdaları hazmetme, kan yapma ve bütün damarlarda onu do¬ 

laştırma, artıklan dışan çıkartma, vücudun eskimiş parçalan yeri¬ 
ne yenilerini hazırlama, içerden meydana gelen veya dışardan gelen 
yıkımlara karşı koyup verdikleri zararlan tamir eden, hatta yorul¬ 

duktan sonra sizi dinlendirmek için uyutma işine vanncaya kadar 
kendi kendine yapmayı sağlamıştır. Enteresan bir beyin kafatası içi¬ 
ne konulmuş, kıvnm kıvnm derinliklerine de akıl, fikir, düşünce, 

şuur, mantık, irade, hafıza, istek, arzu ve duygular, eğilimler ve be¬ 
nimsemeler ve diğer zihni güçlerin paha biçilmez servetleri ile doldu¬ 
rulmuştur. Pek çok bilgi edinme vasıtaları size verilmiş, göz, kulak, 
burun ve bütün vücudu kaplayan deri, her çeşit bilgiyi size ulaştır¬ 
maktadır. Dil ve anlatma gücü size verilmiş bununla siz içinizdekile- 
ri açıklayabiliyorsunuz. Ve daha vücudunuzun bu mükemmel sal¬ 

tanatı üzerine bütün bu kabileyetlerden istifade ederek görüşler edi- 
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nesiniz diye şahsiyetiniz bir başkan olarak oturtulmuştur. Artık 
hangi yolda vakitlerinizi, gücünüzü sarfetmeniz gerektiğine, neyi 

reddedip neyi kabul etmek, neyi hedef alıp almamaya siz karar veri¬ 
niz. Bu insan varlığı, yani bu bünye, yaratılarak dünyaya getirildiği¬ 

nizde yetişmeniz, büyümeniz ve şahsiyeünizin gelişip ilerlemesi için 
ne kadar eşya ve malzemenin hazır edildiğine biraz bakın! Ancak 
onun sayesinde siz hayatın belli bir noktasına ulaşarak kendi güçle¬ 
rinizi kullanabiliyorsunuz. Bu güçleri kullanmak için yeryüzünde 

size vasıtalar verildi, imkanlar sağlandı, pek çok şeyi kullanma gücü 
verildi, pekçok insanla çeşitli işler yaptınız, önünüzde küfür ve 
iman, itaat ve isyan, haksızlık ve adalet, iyilik ve kötülük, hak ve ba¬ 

tılın bütün yollan açılmıştı. Ve bu yollardan herbirine çağıran ve 
herbirine alıp götüren vasıtalar da vardı. Sizden kim hangi yolu seç¬ 
mişse, kendi sorumluluğu altında seçmiştir. Çünkü karar verme ve 
tercih yapma gücü onda bir emanetti, herkes tercihine uygun olarak 
niyet ve iradesini kullanma fırsatını elde edince bundan faydalana¬ 
rak kimi iyi oldu kimi kötü, kimi iman yolunu seçti kimi küfür ve şirk 

ya da tabiatcılık yolunu seçti. Kimi nefsini haram isteklerden alıkoy¬ 
du, kimi nefsinin kölesi olarak herşeyi yaptı, kimi zulüm yaptı, kimi 
zulme katlandı, kimi haklan verdi, kimi haklan gasbetti, kimi son 

nefesine kadar dünyada iyilik yaptı, kimi ise hayatının son anma ka¬ 
dar kötülük yaptı durdu, kimi hakkın sesini yükseltmek için can 
verdi, kimi de batılı yüceltmek için hak yolda olanlara sürekli eziyet 

etti. 
Artık, manevi güçlerinin gözleri tamamen kör olmamış bir şahıs, 

böyle bir varlığın (insanın) yeryüzüne tesadüfen geldiğini söyleyebi¬ 
lir mi? Bunun arkasında idare eden, ona hükmeden hiçbir hikmet, 

hiçbir maksat yoktur diyebilir mi? Herhangi bir iyiliğin semeresi ve 
hiç bir kötülüğün hiçbir meyvesi yoktur, hiçbir zulmün, herhangi bir 
adaleti ve hiçbir zalimin sorguya çekilmesi olmayacaktır diye iddia 
edebilir mi? Bu tür sözleri aldı kör olan biri veya insanın yaratılması¬ 
nın arkasında herhangi bir hikmet sahibinin hikmeti bulunduğuna 

inanmayacağına daha önceden yemin etmiş biri diyebilir. Ama inat¬ 
çı olmayan akıl sahibi biri, insanın nasıl, hangi kuvvet ve kabiliyet¬ 
lerle yaratılıp bu dünyaya gönderildiğine, bu dünyada ona verilen 

değerin şüphesiz büyük bir hikmetin eseri olduğuna inanmadan 
edemez. Eseri bu olan Allah ın hikmetinin mutlaka insandan amel¬ 
lerinin sorulmasını gerektirdiğine de inanır. Allah'ın kudreti hak¬ 

kında insanı ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük bir to¬ 
humdan başlatarak onu bu dereceye ulaştırdıktan sonra tekrar onu 
yaratamayacak diye şüpheye düşmesi asla doğru ve uygun değil¬ 
dir. 
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22 Gökte nzkmız vardır ve size va’dolunmakta olan da.20 
23 İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, hiç tartışmasız, o (size 

va'dedilen) sizin (kendi aranızda) konuştuklarınız kadar, kuşkusu ol¬ 
mayan kesin bir gerçektir. 

24 (Ey Nebi!)21 Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi 
mi?22 

25 Hani, onun yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Se¬ 
lam" demişti. "(Haklarında bilgim olmayan) Yabancı bir topluluk."23 

26 Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip,24 çok geçmeden semiz 
bir buzağı23 ile (geri) geldi. 

AÇIKLAMA 

20. Gökyüzünden; ebedi ve yüce alem, rızıktan ise; dünyada in- 
sanlam yaşaması, hareket etmesi için verilen herşey, Tuadûne" 

den de kıyamet, haşir, neşir, hesaba çekilme, mükafaat ve ceza, cen¬ 
net ve cehennem kastedilmiştir. Bunların görüleceği de bütün se¬ 
mavi kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim de vadedilmektedir, ilahi buyruk¬ 

tan kastedilen şudur: Sizden kime dünyada ne verileceği, hesaba çe¬ 
kilmeniz ve amellerin cezası için ne zaman çağrılacağınız da orada, 
ebedi ve yüce alemde kararlaştırılmaktadır. 

21. Burada ikinci hizbin sonuna kadar peygamber ve bazı geçmiş 
kavimlerin akibetlerine sürekli ardısıra kısa işaretler yapılmıştır. 
Bunlardan ikisi bilhassa kafalara yerleştirilmek istenmektedir. Biri 
şudur: Kendisinde, iyilik yapanlar için mükafat ve zalimler için ceza 
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verildiğine dair sürekli misallerin bulunduğu Allah'ın Mükafaatlar 
Kanunu, insanlık tarihinde devamlı işlemiştir. Bu dünya hayatmda 
bile yaratıcının insanla olan münasebetinin sadece tabiat kanunla¬ 

rına dayanmamakta oluşu, bilakis onunla manevi ve ahlaki kanu¬ 
nun tesiri olduğuna açık bir delildir. Kainat sisteminin karakteri, 
maddi bünyesi içinde yaşayan yaratığa manevi ve ahlaki amelleri 

yapma fırsatı verdiğine göre, ona hayvanlar ve bitkilerinkinde oldu¬ 
ğu gibi sadece tabiat kanunları ile muamele etmemeli, aksine onun 
ahlaki amellerine karşılık, ahlaki kanunlar da koymalıdır. 

İşte bu mesele kendiliğinden bu sistem içindeki tabiat aleminde 

insanın işi bittikten sonra halis ahlaki kanunlara uygun olarak ah¬ 
laki amellerin sonuçlarını tamamen elde etmesini sağlayan bir za¬ 
manın mutlaka gelmesi gerektiğine açık bir işaret vardır. Çünkü bu 

tabiat aleminde ahlâkî amellerin mükafatı eksiksiz ele geçirilemez. 
Tarihi delillerle kafalara yerleştirilen ikinci mesele de şudur: Pey¬ 
gamberlerin sözlerine inanmayıp hayatlarının bütün akışını Al¬ 
lah'ın birliğini, peygamberliği ve ahiret gününü inkâra bağlamış ka¬ 
vimler nihayet helâk olmaya müstahak olmuşlardır. Peygamberler 
vasıtasıyla gönderilen, Allah'ın Ahlak Kanunları ve onlara uygun 

olarak insanlann amellerinin ahirette yapılacak olan sorgusunun 
tamamen gerçek olduğunu tarihin sürekli tecrübesi göstermekte¬ 
dir. Çünkü bu kanundan koparak kendi kendini sorumsuz kabul 
eden topluluklar dünyada kendi gidişlerini tayin etmişler, nihayet 
mahvoluşa gitmişlerdir. 

22. Bu olay Kur'an-ı Kerim de aynca üç yerde daha geçmiştir. 

23. Ayetin akışı göz önüne alınınca bunun iki mânâsı olabileceği 
görülür. Biri şudur: Hz. İbrahim (a.s) kendi misafirlerine: "Sîzlerle 

daha önce hiç görüşme şerefini bulamadım. Siz belki bu bölgeye yeni 
teşrif ettiniz" dedi. İkincisi de şudur: Onların selamına karşılık ver¬ 
dikten sonra Hz. İbrahim (a.s) kendi içinden söyledi ya da evde onları 

yemeğe çağırma hazırlığı yapmak için giderken kölelerine şöyle söy¬ 
ledi: "Yabancıya benzeyen bir kısım adamlar var, daha önce bu ci¬ 
varda bu şekil ve biçimde insanlar hiç görülmemiştir." 

24. Yani, kendi misafirlerine. "Ben size yemek hazırlıyorum" deme¬ 

di. Onları oturtarak misafirlerin, yapma, etme, zahmete lüzum yok, 

eziyet olmasın dememeleri için sessizce yemek hazırlamak için git¬ 
ti. 

25. Hûd Suresi nde "Kızartılmış dana" ifadesi vardır. Burada ise 
"Onun iyice seçerek semiz ve taze danayı kızarttırması" bildirilmek¬ 
tedir. 



27 Derken onlara yaklaştırıp (önlerine sürdü); "Yemez misiniz?" de¬ 
di. 

28 (Onlar yemeyince) Bunun üzerine onlardan içine bir tür korku 
düştü.26 "Korkma" dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdi¬ 
ler.27 

29 Böylece kansı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kı¬ 
sır,28 yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)? dedi. 

30 Dediler ki: "Öyle. (Bunu) Senin Rabbin buyurdu. Çünkü O, hü¬ 

küm ve hikmet sahibi olandır, bilendir."29 
31 (İbrahim) Dedi ki: "Şu halde sizin asıl isteğiniz nedir, ey elçi¬ 

ler?"30 
32 Dediler ki: "Gerçek şu ki biz, suçlu-günahkâr bir kavme gönderil¬ 

dik."31 
33 "Üzerlerine çamurdan (iyice sertleşip kaskatı kesilmiş) taşlar yağ¬ 

dırmak için." 
34 "(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için 

(herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."32 

AÇIKLAMA 

26. Yani onlar yemeğe ellerini uzatmayınca Hz. İbrahim'in kalbin¬ 

de korku meydana geldi. Bu korkunun sebebi, yabancı misafirlerin 
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birinin evine gidip yemek yemekten sakınmaları, kabile hayatında 
kötü bir niyet taşıyarak geldiklerine işaret olduğundandır belki de. 
Fakat ağırlık şu noktadadır ki: Onların çekinmesinden Hz. İbrahim 
(a.s) bunların insan şeklinde gelen melekler olduğunu anladı. Çün ¬ 
kü meleklerin insan şeklinde gelmeleri çok önemli durumlarda olur. 
Bu bakımdan bunların böyle gelişlerini gerektiren korkunç bir me¬ 
sele mi var diye korkuya kapıldı. 

27. Hûd Suresi nde bunun Hz. Ishak'm doğum müjdesi olduğu bil¬ 
dirilmektedir ve orada Hz. lshak (a.s) vasıtası ile kendisine Yaknb 
(a.s) gibi bir torun nasip olacağı müjdesi de verilmiştir. 

28. Yani, "Ben yaşlı, çok önceden çocuktan kesilmiş bir kadınım. 
Şimdi benim çocuğum mu olacak?' Incil'in anlattığına göre o zaman 

Hz. İbrahim yüz yaşında, Hz. Sara da doksan yaşında imiş. (Tekvin: 
18-17) 

- 9. Bu olayda anlatılmak istenen şudur: Rabbine kulluk vazifesini 

dünyada tam olarak yerine getiren kişiye ahirette en iyi muamele ya¬ 
pılacaktır. Genel taibat kanunlan açısından çocuk yapamayacak 
yaşta ve ömrü boyunca çocuğu olmayıp ve çocuğunun olmasından 

ümidini kesen yaşlı karısına rağmen bu dünyada ona bu lütuf veril¬ 
di. Bu lütfün verilmesi ile Allah ona sadece bir evlat vermiş olmadı, 
bu güne kadar kimseye nasip olmayan emsalsiz bir evlat vermiş ol¬ 
du. Dünyada, soyundan peş peşe dört peygamber gelen böyle ikinci 
bir insan yoktur. Kendisinden üç nesil boyunca peygamberlik de¬ 
vam eden ve Hz. İsmail, Hz. lshak, Hz. Yakub ve Hz. Yusuf (a.s) gibi 
yüce değerde peygamberlerin hanedanından çıküğı o kişi sadece Hz. 
İbrahim idi. 

30. Meleklerin insan şeklinde gelmesi çok önemli bir işten dolayı 

olacağından, Hz. İbrahim (a.s) onların geliş sebebini sormak için 
"Hatb" kelimesini kullanmıştır. "Hatb" Arapça'da basit cintsen bir iş 
için değil, pek çok önemli ve büyük bir iş için kullanılır. 

31. Lût kavmi kastedilmiştir. Onlann kötülükleri o kadar çoğal¬ 
mıştı ki: Sadece "Suçlu kavim, günahkar topluluk" sözünden kim 
kastedildiği belli oluyordu. Bundan önce de Kur an ı Kerimde aşağı¬ 
da belirtilen yerlerde bu kavmin zikri geçmiştir. 

32. Yani teker teker her taşa, Rabbin tarafından hangi günahkara 
ceza verileceği işaret edilmiştir. Hûd ve Hicr Sureleri nde onlann şe¬ 

hirlerinin altüst edileceği ve üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağ- 
dmlacağı bildirilerek azabın teferruatı anlatılmıştır. Şiddetli yer sar- 
smtısınm tesiriyle bütün bölgenin altüst edildiği, depremden kurtu¬ 
larak kaçan in san lan ateş saçan maddeden yapılmış taş yağmuru¬ 
nun yok ettiğini bu ayetten dolayı kafamızda canlandırabiliriz. 
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i 

j 

35 Bu arada, mü’minlerden orda kim varsa çıkardık.33 
36 Ne var ki, orda müslümanlardan olan bir evden başkasını da bul¬ 

madık.34 

37 Ve orada, acıklı bir azabdan korkanlar için bir ayet bıraktık.35 

AÇIKLAMA 

33. Hz. İbrahim'in (a.s) yanından bu meleklerin nasıl Hz. Lut'un 
(a.s) yanma ulaştığı ve orada onlarla Lut kavmi arasında neler geçti¬ 
ğinin anlatılması terkedilmiştir. 

Bu açıklamalar Hud, Hicr. Ankebut surelerinde geçmiştir. Bura¬ 
da sadece o kavme azap nazil olduğu sıradaki son vakit anlatılmak¬ 
tadır. 

34. Yani bütün kavmi içinde ve onlann yaşadığı topraklarda iman 
ve İslam ışığının bulunduğu bir tek ev vardı. O da sadece Lut'un (as) 
evi idi. Gerisi, bütün topluluk olarak azgınlık, sapıklık ve fısku fücur 

içinde idi. Baştan başa memleketleri pislikle dolu idi. Bu bakımdan 
Allah Teala, o tek evin insanlarını çıkararak kurtardı, ondan sonra 

da o günahkar kavmin hiçbir ferdinin kurtulamadığı felaketi o mem¬ 
lekete indirdi. 

Bu ayetle üç önemli konu açıklanmaktadır: 

1) Allah Teala'nın ceza kanunu bir topluluk içerisinde az miktarda 
da olsa iyilik bulunduğu müddetçe o topluluğun tamamen imhasına 

hükmetmez. Kötü insanların çoğunluğu karşısında kötülüğü dur¬ 
durmaya iyilik yoluna çağırmaya çalışan küçük bir topluluk bulun¬ 
duğu müddetçe Allah Teala o kavme yaşama fırsatı verir ve hayırdan 
tamamen kopmadıkları için yaşama mühletini uzatır; ama bir top¬ 
lum, içinde tuz kadar bile iyilik ve hayır kalmamış hale gelmişse, bu 

durumda Allah'ın kanunu şudur Birkaç iyi insan memleketlerinde¬ 
ki kötülüğe karşı uğraşa uğraşa yorularak aciz ve güçsüz kalmışlar¬ 
sa onlan her nasıl olurlarsa olsun, Allah kendi kudreti ile çıkararak 
kurtarır ve diğer insanlara da akıllı bir mal sahibinin kirlenmiş ve 
çürümüş meyvelerine yaptığını yapar. 
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2) "Müslüman" sadece Hz. Muhammed'e tabi olan ümmetin adı 
değildir. Ondan önceki bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar da 
müslümandı. Onların dini, İbrahim dini, Musa dini, İsa dini gibi ayrı 

ayn değildi. Onların hepsi Müslüman idi, dinleri de İslam’dı. Kur'an- 
ı Kerim de bu gerçek hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde yer yer 
açıkça anlatılmıştır, örnek olarak aşağıdaki ayetlere bakınız. Baka¬ 
ra; 128, 131, 132, 133, Al-i İmran: 67, Maide: 44, 111, Yunus: 72, 84, 
Yusuf: 101, A raf: 126 ve Nemi: 31, 42, 44. 

3) "Mümin" ve "Müslim" kelimeleri bu ayette tamamen aynı 
mânâda kullanılmıştır. Bu ayet Hucurat Suresi nin 14. ayetiyle bir 
arada okunursa Mü min" ve Müslim" Kuran-ı Kerimin iki ayn de¬ 
yimidir, diye iddia eden ve her yerde kendi ayn mânalarında kulla¬ 
nıldığını "Müslüman" kelimesinin iman etmeden sadece dış görünü¬ 
şü ile İslam dairesi içine giren kişiye dendiğini savunan kimselerin 
hatalan apaçık görülmektedir. (Daha geniş bilgi için bakınız: Hucu¬ 
rat an: 31) 

35. Bu işaretten maksat ölü Deniz (Lut Gölü)dir. Bu gölün güney 
kısmı bugün bile büyük bir felâketin izlerini taşımaktadır. Eski eser¬ 

lerin uzman araştırıcılarına göre, Lut kavminin büyük şehri, şiddetli 
depremden dolayı yer altına gömülmüş, üzerine de Lut gölünün su¬ 
lan basmış olacak. Çünkü bu gölün "Ellisan" adındaki yanmada gö¬ 

rünümündeki bölümü güneyde bulunmakta ve açıkça daha sonra 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Eski Lût gölünün bu yarımadanın 
kuzeyine kadar görülen tarihi kalıntılan, güneyde bulunan tarihi 

kalıntılardan çok farklıdır. İşte bundan dolayı önceleri güney kısmı¬ 
nın bu göl yüzeyinden yüksekte olduğu, daha sonra herhangi bir za¬ 
manda batarak o gölün altına gömüldüğü tahmin edilmektedir. Bat¬ 

ma zamanı da Milattan aşağı yukan ikibin sene önce olduğu anlaşıl¬ 
maktadır. Bu da tarih olarak Hz. İbrahim ve Hz. Lût'uri devirleri¬ 
dir. 

1965 yılında eski eser araştırıcılarından ABD’den bir heyet "Elli- 
sari’da içinde yirmibinden fazla kabrin bulunduğu bir mezarlık bul¬ 
muşlardır. Bundan da oranın yakınında mutlaka büyük bir şehrin 
vaktiyle kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Fakat birarada bu 
kadar büyük bir mezarlığın kurulmasına sebep olan herhangi bir 
şehrin kalıntılarına civarda rastlanmamıştır. Bundan da mezarlığı 
bu olan şehrin, gölde battığı tahmini kuvvet kazanmaktadır. Gölün 

güney bölgesindeki yerlerde şu anda bile her tarafta felâketin kalın- 
tılan vardır. Toprak içinde madeni eşyalar ve bol miktarda tabii gaz 
bulunması göz önüne alınarak bir vakitler yıldırımların düşmesin¬ 
den veya depremlerin çıkarttığı lavlardan dolayı burada bir cehen¬ 
nem halinin yaşandığı tahmin edilmektedir. (Bkz. Şuara an* 114) 
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38 Musa (olaym)da da (düşündürücü ayetler vardır). Hani biz onu 
açık bir delille Firavun'a göndermiştik,*36 

39 Fakat o, 'bütün kişisel ve askeri gücüyle' yüz çevirdi ve: "(Bu,) Ya 
bir büyücü veya bir delidir" dedi.37 

40 Bunun üzerine, biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık; (ki o,) 

'kınanacak işler yapıp-durmaktaydı'.38 
41 Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine de kökleri¬ 

ni kesen (akım) bir rüzgâr gönderdik. 
42 Üzerinden geçtiği her şeyi (olduğu gibi) bırakmıyor, mutlaka onu 

çürütüp-kül gibi dağıtıyordu.39 
43 Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süre¬ 

ye kadar metalanıp-yararlanın" denmişti.40 

AÇIKLAMA 

36. Yani böyle açık mucizeler ve böyle apaçık alametlerle gönderdi. 

Bu alemet ve mucizelerden de onun (Hz. Musa a.s) yer ve göğün yara¬ 
tıcısı tarafından görevlendirilerek gönderildiğinden hiç şüphe kal¬ 

mamıştı. 
37. Yani bazen o (Firavun), o Peygamber e (Hz. Musa (a.s) “Sihir¬ 

baz” dedi, bazan da, “Bu delinin biridir” dedi. 
38. Bu kısa ifadede tarihin büyük bir destanı toplanmıştır. Bunu 

anlamak için gözümüzün önüne satvet ve azametinden çevredeki 
bütün kavimlerin korktuğu Firavun un, o zaman dünyanm en bü¬ 
yük medeniyet ve ilim merkezinin büyük diktatörü olduğunu getire¬ 
lim. Onun ordusuyla birlikte ansızın birgün sular içinde boğulup 
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kaybolmasının sadece Mısır'da değil çevredeki bütün kavimler ara¬ 
rımda da dillere destan olacağı açıktır. Kendi memleketinde ya da 
dünyanın başka milletleri arasında, ona matem tutan, arkasından 
iyiliklerini överek ağıtlar yakan, ya da en azından, Yazık oldu, bu fe¬ 
laketin kurbanı olanlar ne iyi insanlardı" diyecek kimse yoktu. Buna 
karşılık dünya onun zulmünden bunaldığından dolayı, onun ibret 

veren sonuna bakarak herkes rahat bir nefes almış, huzur duymuş, 
her dil ona lanetler yağdırmıştı. Bu hadiseyi duyan herkes, "O zalim 
böyle bir akibete layıktı" diye sevinç çığlığı atmıştı. Duhan Sure¬ 

sinde de durum şu kelimelerle anlatılmıştır: "Onlara yer ve gök ağla¬ 
madı." (Geniş bilgi için bakınız. Duhan an: 25) 

39. Bu rüzgar için, çocuğu olmayan kısır kadınlar için söylenen 
’Akıym" kelimesi kullanılmıştır. Arapça'daki kelime mânâsı "kuru" 
demektir. Kelime mânâsı göz önüne alınırsa; değdiği şeyi kavuran, 

kurutup bırakan sert ve kuru rüzgar demek olur. Ve eğer kullanıldı 
ğı mânâ göz önüne alınırsa o zaman kısır kadın gibi hiçbir fayda sağ¬ 
lamayan, geçip gittikten sonra hiçbir faydalı iz bırakmayan rüzgar 
demektir. Böyle bir rüzgar ne yumuşak olur,ne yağmur getirir, ne 
ağaçların meyvelerine faydalıdır, ne de havanın esmesi ile beklenilen 
faydalardan birini sağlar. Kur'an-ı Kerim in diğer yerlerinde bildiril¬ 
diğine göre bu rüzgar sadece hayırsız ve kuru bir rüzgar değildi, hat¬ 
ta son derece şiddetli kasırga şeklinde insanları kaldırıp kaldırıp yer¬ 
lere çalan bir afet şeklinde idi. Sürekli sekiz gün, yedi gece boyunca 
esmiş. Ad kavminin bütün yurdunun altını üstüne getirmişti. (Geniş 
bilgi için bakınız: Fussilet an: 20-21, Ahkaf an: 25-28) 

40. Müfessirler arasında bu mühletten ne kastedildiğinde ihtilaf 
vardır. Katade: "Bu, Semud halkının Hz. Salih'in (a.s) devesini öldür¬ 

dükten sonra Allah’ın onları "Üç gün boyunca yiyin için ondan sonra 
sizin üzerinize azabım gelecektir" diye uyardığı Hud Suresi nin bu 
ayetine işaret ediyor" demektedir. Haşan Basri'ye göre de, bu ayetin 

anlamı: "Eğer siz tevbe ve iman yolunu seçmezseniz, belli bir zamana 
kadar dünyada size yeyip, içme, rahat yaşama mühleti verilecek, on¬ 
dan sonra da felaketiniz gelecek, belânızı bulacaksınız." şeklindedir. 
Bu iki tefsirden İkincisinin daha doğru olduğu anlaşılıyor. Çünkü 

daha sonraki şu ayet; "Sonra onlar Rablerinin emrinden yüz çevirdi¬ 
ler" bildiriyor ki, burada bildirilen mühlet yüz çevirme hareketinden 

önce verilmişti. Ve o kavim halkı bu yüz çevirme hareketlerini, Allah 
Teala'nın bu uyarısından sonra yapmışlardı. Hud Suresi ndeki ayet¬ 
te bunun aksine olarak üç gün boyunca verildiği bildirilen mühletin 
o zalimlerin son ve kesin yüz çevirme ve karşı gelmelerinden sonra 
verildiği anlaşılmaktadır. 
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44 Ancak Rablerinin emrine baş kaldırdılar; böylece bakıp-dururlar- 
ken, onlan yıldırım çarpıp-yakaladı.41 

45 Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne de yardım bulabil¬ 
diler.42 

46 Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fa- 
sık olan bir kavim idi.43 

47 Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) ge¬ 
nişletici olanlarız.44 

48 Yeri de biz döşeyip-yaydık; ne güzel döşeyici olanlar(ız).43 
49 Ve biz, her şeyi iki çift yarattık.46 Umulur ki öğüt alıp-düşünürsü- 

•• 47 nuz. 

50 Öyleyse, Allah'a doğru (yönelip, şirkten ve bozulmalardan) kaçın. 

Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyanp-korkutmakta olanım. 
51 Allah ile beraber başka bir ilah(ı ortak) kılmayın. Gerçekten ben 

sizi, O'ndan yana açıkça uyanp-korkutmakta olanım.48 

AÇIKLAMA 

41. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu azap için çeşitli kelime¬ 
ler kullanılmıştır. Bir yerde ona "Recfa" (Korkutan ve kaldırıp yere 
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vuran afet) denmiştir. Bir yerde de "Sayha" (Gürültü ve bağırma) diye 
açıklanmışür. Başka bir yerde ise. Tağiye” (Son derece şiddeti* ve 
büyük afet) kelimesi kullanılmıştır. Bu ayette ise o azaba "Saika" 
denmiştir. Yıldırım gibi aniden inen felâket demek olduğu gibi, şid¬ 
detli gürültü de demektir. Galiba bu azap, korkunç seslerle, gürültü¬ 
ler çıkaran bir yer sarsıntısı ve depremlerle gelmişti. 

42. Ayette "Muntasıriyn" kelimesi geçmektedir. İntişar kelimesi 

Arapça'da iki mânâda kullanılır. Biri, kendi kendini herhangi bir sal¬ 

dırıdan koruyan, kurtaran. Diğeri de saldırandan intikam alan de¬ 
mektir. 

43. Ahiret hakkında tarihi deliller ortaya koyulduktan sonra onu 
ispat etmek için afakî deliller öne sürülmüştür. 

44. " " Mûsi; güç ve kudret sahibi demek olduğu gibi, ge¬ 
nişleten demek de olur. îlkine göre bu ilahi buyruğun mânâsı şöyle 

olur: Bu gökyüzünü, birinin yardımı ile değil, kendi gücümüzle ya¬ 
rattık. Onun yaratılması bizim gücümüzün üstünde birşev değildir. 
Buna rağmen siz nasıl olur da. bizim sizi tekrar yaratamayacağımızı 
düşünebilirsiniz? 

İkincisine göre de mânâ şu demektir: Bu büyük kainatı biz sadece 

bir kere yaratıp bırakmadık, aksine o kainatta sürekli genişletme ya¬ 
pıyoruz. Ve her an o kainat içinde yaratmamızın yepyeni, dehşete 
düşüren gelişmeleri olmaktadır. Böyle güçlü ve muazzam yaratıcı¬ 
nın şahsını, yeniden yaratma konusunda siz nasıl aciz sanabilirsi¬ 
niz? 

45. Bunun izahı açıklama notu 18 de geçmiştir. Fazla Dilgi için ba¬ 
kınız. Nemi an: 74. Yasin an: 29. Zuhruf an: 7-10. 

46. Yani, dünyadaki herşey eşleme sistemine göre yapılmıştır. Bu 
herşeyi ile dünya alemi bazı şeylerin bazı şeylerle eş olduğu kaidesi 

üzerinde yürümektedir. Ve sonra onların eş olmasından çeşitli ter¬ 
kipler meydana gelmektedir. 

Bu dünyada hiçbir şey kendisi ile başka bir şeyin eş olmadığ-. tek¬ 
lik halinde değildir. Herşey kendi eşi ile birleşerek bir meyve vermek¬ 
tedir. (Geniş bilgi için bkz. Yasin an: 31. Zuhruf an: 12) 

47. Burada söylenmek istenen şudur: Bütün kainatın eşleme sis¬ 
temine göre yaratılması, dünyanın da her şeyinin eşeş olması, ahire- 
tin varlığının kesinliğini açık şekilde ispatlayan bir gerçektir. Biraz 

dikkatle düşünürseniz aklınız şu sonuca ulaşacaktır: Madem ki 
dünyada herşeyin bir eşi vardır ve herşey kendi eşi ile birleşmeden 
meyva verememekte, kendini devam ettirememektedir? O halde bu 
dünya hayatının nasıl bir eşi olmaz? Bunun eşi de elbette kJ ahiret- 
tir. Eğer o olmasa idi bu da kesinlikle meyvasız kalır, mânâsız olur¬ 
du. İlerdeki konuyu anlamak için, burada şunu iyi anlamak lazım- 
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dır. Her ne kadar buraya kadar bütün sözler ahiret konusu üzerinde 
devam edip gelmişse de; bu sözler ve delillerde Allah'ın birliğini ispat 
etmeye ait ifadeler de bulunmaktadır. Yağmur sistemi, yeryüzünün 
yaratılışı, gökyüzünün kuruluşu, insanın kendi bedeni ve varlığı ve 
kainatta herşeyin çift olması kanununun şayanı hayret işleyişi vs. 
bütün bunlar ahiretin olabilirliğini ve mutlaka olması gerektiğini is¬ 
pat ettiği gibi, bu kainatın sahipsiz ve ilahsız olmadığım veya pek çok 
ilahlar olmayıp bir tek Kadir-i Mutlak {herşeye gücü yeten) hikmet 

sahibi Allah ın onun yaratıcısı, düzenleyicisi ve sahibi olduğunu da 
ispat etmektedir. 

Bu bakımdan ilerde bu delillere dayanarak Allah ın birliğine inan¬ 
maya çağrı da yapılmaktadır. Buna ilaveten ahire te inanmanın ke¬ 

sin sonucu, insanın Allah'a isyanı terkedip itaat ve kulluk yolunu 
seçmesidir. "Ben kimseye karşı sorumlu değilim, dünyada yaşadı¬ 

ğım sürece yaptığım işlerin hesabım da kimseye verecek değilim." di¬ 
yerek gaflet ve dalâlette bulunduğu müddetçe insanoğlu Allah dan 
yüz çevirir, ondan uzak yaşar. Bu yanlış düşünce ne zaman kalkar¬ 
sa o anda kişi vicdanında, kendi kendini başıboş, sorumsuz zanne¬ 
derek ne kadar büyük bir hata yaptığım anlar ve birden içinde kaba¬ 
ran bu pişmanlık duygusu onu Allah a dönmeye mecbur eder. Buna 
göre ahi re te ait deliller biter bitmez arkasından "O halde Allah taralı¬ 
na koşun" buyurulmuştur. 

48. Her ne kadar bu ifade Allah kelamı ise de konuşan Allah Teala 
değil, Hz. Peygamber dir. Sanki söz aslında şöyledir: Allah (c.c) Hz. 
Peygamberin (s.a) dili ile "Allah tarafına koşun! Ben size onun tara¬ 
fından haber getiriyorum." demektedir. Bu şekilde ifade örneği. 
Kur an ı Kerim in birinci suresi, yani Fatiha Suresi nde" vardır. On¬ 
da da buyruk şüphesiz Allah Teala nmdır. Fakat konuşan kuldur. 

Nasıl ki orada "Ey iman edenler! Rabbinize şöyle dua ediniz" den¬ 

memiştir. Ama sözün gelişinden dolayı, kendiliğinden bunun Allah 
Teala'mn kullarına öğrettiği bir dua olduğu görülmektedir. Onun gi¬ 
bi burada da Ey Peygamber! Sen o adamlara söyle" ifadesi kullanıl¬ 

mamış, ama sözün gelişi kendiliğinden Allah Teala nm emrine uy¬ 
gun olarak Hz. Peygamber in ortaya koyduğu, Allah m birliğine inan¬ 
maya davet olduğu görülmektedir. Fatiha Suresi nden başka 
Kur’an-ı Kerim’in muhtelif yerlerinde, bu çeşit ifadeler vardır. Bu ifa¬ 
delerde kelam Allah a aittir. Sözü konuşan ise, bazı yerlerde melek¬ 
ler, bazı yerlerde Peygamber dir. Sözü söyleyenin kim olduğu açıkça 

belirtilmemekle beraber, konunun gelişi, sözlerin akışı, kendiliğin¬ 
den Allah'ın bu buyruğunun kimin dilinden söylendiğini açığa çıkar¬ 
maktadır. (Örnek olarak bakınız: Meryem: 64-65, Saffat: 159-167, 
Şûra: 10). 
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52 İşte böyle; onlardan öncekiler de herhangi bir peygamber gelmeyi- 
versin, mutlaka onlar da: "Büyücü veya cinlenmiş" demişlerdir.49 

53 Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; 
onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.50 

54 Öyleyse sen, onlardan yüz çevir; artık sen, kınanacak değilsin.51 
55 Sen öğüt verip-hatırlat; çünkü gerçekten öğütle-hatırlatma, 

mü'minlere yarar sağlar.52 
56 Ben, cinleri de, insanları da, yalnızca bana ibadet etsinler diye ya¬ 

rattım.53 

AÇIKLAMA 

49. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin ağzından ahiret haberini 
ve Allah'ın birliğine inanmaya daveti duyan insanların, onlara büyü¬ 

cü, mecnun demeleri ilk defa bugün olmuş bir olay değildir. İnsan 
türünü doğru yola sevketmek için peygamber gelmeye başladığın¬ 
dan bu güne kadar cahillerin böyle bir ahmaklığı aynı şekilde tekrar 

edip geldiklerine baştanbaşa peygamberlik tarihi şahittir. Hangi 
peygamber gelip de "Siz birçok ilahların kullan değilsiniz, ancak tek 
bir Allah sizin yaratıcınız, ma budunuz ve kısmetlerinizin sahibi ve 
onlan size ayırandır" demişse, cahiller "Bu adam sihirbazdır, büyü¬ 
sü ile aklımızı bozmaya çalışmaktadır," diyerek kıyameti koparmış¬ 
lardır. Hangi peygamber gelip de "Siz başıboş, sorumsuz olarak dün¬ 

yaya bırakılmadınız. Aksine, hayat defterinizi dürdükten sonra Rab- 
biniz ve Malikinizin önüne çıkıp hesap vereceksiniz. O hesap sonun¬ 

da amellerinizin ceza ve mükafatını bulacaksınız" diye haber verdi¬ 
ğinde o ahmaklar "Bu delidir, akimda eksiklik vardır, öldükten son¬ 
ra biz nasıl olur da tekrar diriliriz." diye bağınp çağırmışlardır. 
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50. Yani binlerce seneden beri çeşitli memleketler ve milletlerin in¬ 
sanlarının, peygamberlerin çağrısı karşısında aynı tutumu benim¬ 
semeleri, aynı yolu seçmeleri ve aynı tarzda sözleri peygamberlerine 
karşı kullanmaları, bir peygamber gelip davete başlayınca ona şöyle 
cevap verin diyçvbir toplantı yaparak geçmiş ve gelecek nesillerin 
aralarında anlaşmâ yaptıkları düşünülemez. O halde aynı tutum ve 

aynı cevap tarzı niçin sürekli tekrarlanır? Bunun sebebi, hepsinin 
ortak yönünün serkeşlik, azgınlık ve edepsizlikten başka birşey ol¬ 
mamasıdır. Çünkü her devirde cahil insanlar. Allah a kul olmaktan 
uzaklaşıp, O nun hesaba çekmesinden korkusuz olarak, dünyada 
yularsız develer gibi yaşamayı arzu etmişlerdir. Bu bakımdan ve sa¬ 

dece bu bakımdan, kim olursa olsun, onlan Allah a kulluk yapmaya 

ve Allah tan çekinerek yaşamaya çağırmışsa ona onlar aynı biçimde 
cevap vermişlerdir. Bu buyruktan bir diğer önemli hakikate de ışık 
yakılmaktadır. O hakikat de şudur: Yolunu şaşırmak, dalâlet ve doğ¬ 

ru yolu bulmak, hidayet, iyilik ve kötülük, zulüm ve adalet ve buna 
benzer diğer işlerin insan karakterinde tabiatıyle var olan iticilikle¬ 
rin meydana çıkışı, her devirde ve yeryüzünün her köşesinde aynı ol¬ 

maktadır. Sebepler ve vasıtaların gelişmesinden dolayı görünüşte 
şekilleri ne kadar değişik görünürse görünsün bu ayrılık değişme- 
mektedir. Bugünün insanı, tanklar, uçaklar ve hidrojen bombalan 

ile savaşsa, eski devir insanlan ise taşlar, sopalarla savaşsa da, in¬ 
sanlar arasında savaşın temel itici sebeplerinde kıl payı fark olma¬ 
mıştır. Aynı bunun gibi bugünün inkarcısı, inkan için ne kadar de¬ 
liller ortaya dökerse döksün, akılcı yoldan isbatlar yapmaya çalışır¬ 
sa çalışsın, onun bu yolda gitmesinin itici sebepleri, bundan altıbin 
sene önceki bir inkarcıyı kendisine doğru çeken itici sebeplerin aynı¬ 

dır. İddialarının temel yapısında da önceki liderlerinin iddialarından 
hiçbir farklı taraf yoktur. 

51. Bu ayetle dini tebliğ etmenin çok iyi anlaşılması gereken bir ka¬ 

idesi anlatılmaktadır. Hak ve hakikate çağıran biri, ne zaman ki biri¬ 

ne akla yatkın deliller göstererek, davetini açık açık ortaya sererse, 
onun şüphelerine itirazlarına ve delillerine cevap da verirse, hak ve 

hakikati açıklamak için üzerine düşen görevi yerine getirmiş, vazife¬ 
sini yapmış olur. Bundan sonra hâlâ o şahıs, yanlış inanç ve düşün¬ 
cesinde ısrar ederse, onun hiçbir vebali, hakka çağıran üzerine düş¬ 
mez. Artık o şahsın peşine düşmek, onunla münakaşa uğruna öm¬ 
rünü feda etmek mecburiyetinde değildir. Hak davetcisinin işi sade¬ 
ce bu bir adamı nasıl olursa olsun kendi inancına ortak etmekten 
ibaret de değildir. Davetçi vazifesini yapmıştır. O inanmazsa inan¬ 
masın, inkarcının iltifat etmemesi davetçiyi -sen bir adamın yanlış 
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yola gitmeye devam etmesine göz yumdun, çünkü o şahıs kendi 
dalâletinin sorumlusudur- diye suçlu duruma düşürmez. Peygam¬ 
ber aleyhisselam'a hitap edilerek -hâşâ- sen tebliğinde yersiz ve lü¬ 
zumsuz bir yolla halkın üzerine düştün de Allah Teala seni menet¬ 
mek istiyordu, gibi bir şeyden dolayı bu kaide anlatılmamıştır. Aslın¬ 
da bunu anlatmanın sebebi şudur Bir hak davetçisi ne zaman ki ba¬ 
zı insanlara en makul yollarla ve en akla yatkın ifadelerle anlatma 
vazifesini yerine getirmiş, onların içinde inat ve kavgacı tutumun iz¬ 
lerini görerek de onlardan uzak kalmayı tercih etmişse, inkarcılar 
peşine düşerek onu suçlamaya başlamışlardır ve "Vay efendim siz 
hakka davetin önderisiniz, biz meseleyi anlamak için sizinle konuş¬ 
mak istiyoruz ama siz bize iltifat etmiyorsunuz"' demişlerdir. Halbu¬ 

ki onların maksadı sözü dinlemek, anlamak değil, aksine davetçiyi 
münakaşalara boğmak ve sadece onun vaktini harcamaktır. Bu ba¬ 

kımdan Allah Teala kendi mukaddes kitabında açık ifadelerle şöyle 
buyurmuştun "Böyle adamlara iltifat etme, onlara yüz vermemen¬ 
den dolayı hiçbir zaman sen azarlanmayacaksın." Bundan sonra 
hiçbir kimse Hz. Peygamber i "Siz kitap getirdiniz, o yüzden bize dini 
anlatmakla görevlisiniz. Bu bakımdan bizim sözlerimize niçin cevap 
vermiyorsunuz" diye suçlayamaz. 

52. Bu ayette davetin ikinci kaidesi açıklanmaktadır. Hakka Da¬ 
vetin asıl amacı, kendilerine ulaştırıldığında ona değer verip onu ka¬ 
bul edecek vasıftaki temiz fıtratlara iman nimetini götürmektir. An¬ 
cak davetçinin. binlerce insan arasında bu temiz fıtratlı insanları ta¬ 
nıyabilmesi mümkün olmadığından, toplumda mevcut temiz fıtratlı 
insanlara iman nimetinin ulaşabilmesi için o sürekli kendi tebliğ ve 
davet çalışmalarını sürdürür. Çünkü bu tip insanlar iman edecek 

yetenektedirler. İşte davetin asıl amacı bu insanları toplayıp birara- 
ya getirmektir. Davetçi insanların davete kulak verip-vermeyecekle- 
rini, imanı kabul edip-etmeyeceklerini ancak yaptığı bu çalışmalar¬ 
dan sonra anlayabilir. Karşısındaki insanların kalpleri katılaşmış ve 

iman etmeyecek kimseler olduklarım anladığı andan itibaren davet¬ 
çi kendi kıymetli vaktini bu insanlara harcayarak ziyan etmemelidir. 

Çünkü onlar, kendilerine verilen nasihattan ders almazlar. Bu kim¬ 
seler üzerinde vakit ve eneıji sarfedileceğine, davetten istifade etmek 
isteyen kimselere yörielinmelidfr. 

53. Yani, "Ben ins ve cinni, başkalarına değil, bana ibadet etsinler 
diye yarattım. Onlar bana kendilerini yarattığım için ibadet etmeli¬ 
dirler. Çünkü onlan başkaları değil, ben yarattığım için, ibadet edil¬ 
me hakkı da bana aittir. Onlan ben yarattığım halde, nasıl başkala- 
nna ibadet edeblirler?" 



522 TEFHÎMU'L KUR'AN 51 / Zariyât Suresi 

Burada akla şöyle bir soru gelebilin Allah sadece insanları ve cin¬ 
leri yarattığını belirtmiş. Oysa O tüm kainatı Yaratan değil midir? 
Aynca kainattaki her zerre Allah a ibadet etmekteyken, niçin sadece 

insanların ve cinlerin Allah'a ibadet etmeleri için yaratıldıkları söy¬ 
lenmektedir?" Bu soru şu şekilde cevaplanabilir: Cin ve insanlar 
kendilerine Allah’a ibadet etme veya yüz çevirme ya da başkalarına 

ibadette bulunma hürriyeti verilmiş olan yaratıklardır. Kainattaki 
diğer varlıklar ise, böylesine bir irade hürriyetine sahip değillerdir. 
Onlar Allah'ın koyduğu yasalara uyarak, Allah'a ibadet etmenin dı¬ 
şında başka bir seçeneğe sahip olmadıklarından sadece insanlara ve 
cinlere hitap edilmiştir. Onlar dilerlerse kendilerini yaratan Allah'a 
ibadet ederler, dilerlerse O ndan yüz çevirip, kendilerini*yaratmayan 

başka varlıklara ibadet ederler. Ancak bu şekilde davrandıkları tak¬ 
dirde fıtratlarının dışına çıkmış olurlar. Bu bakımdan insanlar ve 
cinler, kendilerini yaratan Allah'ın dışında başka hiçkimseye ibadet 

etmeleri için yaratılmadıklarım bilmeli ve kendileri için doğru olan, 
onlara verilen bu hürriyeti yanlış yolda kullanmamak olduğunu an¬ 
lamalıdırlar. Bu hürriyeti doğru yolda kullanarak, tıpkı vücutlann- 
daki her zerrenin Allah ın kanunlarına uyarak. O na ibadet ettiği gi¬ 
bi, onlar da kendi iradeleriyle Allah'a ibadet etmelidir. 

"İbadet" kelimesi burada sadece namaz, oruç vs. ibadetlere atfen 
kullanılmamıştır. Bu yüzden ayeti, cin ve insanlann sadece namaz, 
oruç, teşbih vs. için yaratılmış oldukları biçiminde anlamak yanlış¬ 
tır. İbadet kavramı içine, bu saydıklarımız da girmekteyse de hepsi 

bu değildir. Bu ifadenin tam anlamı, cin ve insanlann Allah'tan baş¬ 
kasına tapmamalannı, itaat etmemelerini, hiç kimseye boyun eğme- 
yip. sadece Allah'ın karşısında eğilmelerini. O nun emirlerine itaat 
edip. Ondan korkmalannı, sadece Allah'ın dininin kurallanna uy¬ 

malarını, O'nun dışmda hiçkimseden birşey beklememelerini ve hiç- 
kimsenin önünde dua etmek için el açmamalannı tazammun eder. 
(İzah için bkz. Sebe an: 63, Zümer an: 2, Casiye an: 30) 

Aynca burada, cinlerin insanlardan ayn bir yaratık olduklan da 
üstü kapak bir biçimde açıklanmış olmaktadır. Kur an da insanlann 
bir kısmına cin dendiği biçiminde iddialar öne süren kimseler de, bu 
iddialarını düzeltmelidirler. Nitekim aşağıdaki ayetlerde kimsenin 

karşı koyamayacağı derecede kuvvetli deliller mevcuttur. Enam: 
128, Araf: 38. 179, Hud: 119. Hicr: 27, 33, Isra: 88, Kehf: 50. Secde: 
13, Sebe: 41, Sad: 75-76, Fussilet: 25, Ahkaf: 18, Rahman: 15, 39, 
56, Ayrıntılı bilgi için bkz. Enbiya an: 21, Nemi an: 23, 45, Sebe an: 
24. 
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57 Ben, onlardan bir nzık istemiyorum ve ben, onlann beni doyurup- 

beslemelerini de istemiyorum.54 

58 Hiç şüphesiz, nzık veren. O, metin kuvvet sahibi olan Al¬ 

lah'tır.33 

59 Artık gerçekten, zulmedenler36 için, (geçmişteki) arkadaşlarının 

günahlanna benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler.57 

60 Kendilerine va'dedilen o (azab) günlerinden dolayı vay o küfret¬ 

mekte olanlara. 

AÇIKLAMA 

54. Yani. "Benim cin ve insanlara hiçbir ihtiyacım yoktur. Bana 

ibadet edip etmemeleri Uluhiyetimi etkilemez. Ancak, ibadet etmek 

insanın fıtratının gereğidir. Çünkü insan Rabbine ibadet etmek için 

yaratılmıştır ve fıtratının aksine davranması kendi zarannadır." 

"Ben onlardan nzık istemiyorum. Beni beslemelerini de istemiyo¬ 

rum." şeklindeki bu ifadede çok latif bir işaret mevcuttur. Allah tan 

yüz çevirenler, başkalanna ibadet etmektedirler, ama kainatta Al¬ 

lah'ın dışındaki tüm sahte ma'budlar kendilerine ibadet edenlere 

muhtaçtırlar. Bu sahte ma'budlar kullanna nzık veremedikleri gibi, 

üstelik onlar tarafından korunurlar. Şayet kullan onlara ibadet et¬ 

mekten vazgeçerlerse, onca şan ve şevketlerinden eser kalmaz. Tek 

ve gerçek ma'bud Allah'tır. O kendi kuvvetiyle kaimdir. O kullanna 

muhtaç değildir. Bilakis herşeyi O kullanna ihsan eder. 

55. "Metin", sağlam, sarsılmayan demektir. 
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56. Buradaki "zulüm" ile doğruyu ve hakikati çiğnemek ve fıtratı 

bozmak kastedilmektedir. "Zulmedenler" ise, siyak ve sibaktan da 

anlaşıldığı gibi, Allah tan başkasına kulluk edenler, ahireti inkar 

edip dünyada sorumsuzca yaşayarak hiç hesaba çekilmeyeceğini 

sananlar ve kendilerine hakikatlerden haber vermeye çalışan pey¬ 

gamberleri yalanlayanlardır. 

57. Bu ayet, "Kıyamet nerede kalmış, niçin gelmiyor?" diyenlere ve¬ 
ri İmiş bir cevaptır. 

ZARİYAT SURESİNİN SONU 
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52 
• 

TUR SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Surenin adı ilk kelimesinden alınmıştır. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin de Zariyat Suresi'nin nazil olduğu Mek¬ 

ke döneminde nazil olduğu, konuların içinde geçen bilgilerin verdiği 
ip uçlarından tahmin edilmektedir. Bu sureyi okurken, nazil olduğu 
günlerde Hz. Peygamber e karşı koyuşlar, iftira ve itirazların yapıldı¬ 
ğı, fakat işkence ve eziyet çarkının bütün gücü ile henüz dönmeye 
başlamadığı kafi olarak hissedilmektedir. 

Konu: İlk bölümün konusu ahirettir. Zariyat Suresi nde, ahiretin 
mümkün olduğu ve mutlaka meydana geleceğine ve ahiretin olması¬ 
nın gerekliliğine deliller gösterilmişti... O bakımdan burada o debiler 
tekrarlanmamıştır. Fakat ahireti ispat eden birkaç gerçeğe ve işaret¬ 
lere yemin edilerek bütün açıklığıyla şöyle buyurulmuştur: Hiç te¬ 
reddüt ve şüphe olmasın ki, birgün kıyamet gözler önüne serilecek 
ve kimsede bu kopmayı önleme gücü olmayacaktır. Daha sonra da 
kıyamet kopunca onu yalanlıyanlann akıbetlerinin ne olacağı, ona 
inanıp takva yolunu seçenlerin Allah tarafından nasıl mükafatlan¬ 
dırılacaklar! anlatılmaktadır. Bunu müteakip ikinci bölümde Hz. 
Peygamber in (s.a) daveti karşısında Kureyş liderlerinin hareket 
tarzları tenkid edilmekte, kınanmaktadır. Onlar Peygamberimiz'e 
bazan sihirbaz, bazan deli bş^zan da şairdir diyerek halk tabakasını, 
getirdiği mesaja, yaptığı davete gönülden ilgi duymasınlar diye aley¬ 
hine kışkırtıyorlardı. Kureyş ileri gelenleri Peygamberimiz in şahsını 
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kendi haklarında ansızın gelmiş bir bela kabul ediyorlar ve açık açık 
ona bir felâket gelse de peşimizi bıraksa diyorlardı. Bu Kur an ı ken¬ 
disi düzenliyor da Allah'tan geldi diyerek bize gösteriyor. Bu (hâşâ) 
bir hiledir, ve (hâşâ) bu kendisinin düzenlediği bir oyundur.” diyerek 
Peygambere iftira ediyorlardı. Onlar sürekli, "Allah'ın Peygamberliği 
buna mı kaldı?" diye alay ediyorlardı. Onlar, Hz. Peygamber'in davet 
ve tebliğinden o kadar yılmışlardı ki, sanki peygamber onlardan bir- 
şey istemek için peşlerine takılmış da onlar kendilerini kurtarmak 
için yüzlerini örterek dolaşan insanlar gibiydiler. Aralarında topla¬ 
narak, "Ona karşı ne yapalım da, iddiasından vazgeçirelim, daveti¬ 
ne son verelim" diye görüşüyorlardı. 

Bütün bunlan yaparken ne kadar ahmakça inançlar içinde ol¬ 
duklarını, o batıl inanışların karanlıklarından insanlan çıkarmak 
için Hz. Muhammed'in (s.a) tamamen fedakârane hayatım harcadı¬ 
ğını düşünmüyorlar, anlamıyorlardı. Allah Teala onlann bu tutu¬ 
munu tenkid ederken arasıra bazı sorular sormaktadır. Bunlardan 
herbir soru ya onlann itirazına bir cevaptır ya da onlann beyinsizlik¬ 
lerinden birine işarettir. Daha sonra şöyle buyurul muştur: Peygam¬ 
berliğine inandırmak için bu insanlara herhangi bir mucize göster¬ 
menin hiçbir faydası yoktur. Çünkü bunlar öyle iz'ansız, vicdansız 
insanlardır ki, ne gösterilirse gösterilsin onun bir tevil yolunu bula¬ 
rak iman etmekten kaçınacaklardır. Bu bölümün baş tarafında Hz. 
Peygambere: "Bu inatçıların ve karşı çıkanların baskılarına, itiraz¬ 
larına kulak asmadan sürekli davet ve tebliğini yürüt" emri veril¬ 
mektedir. 

Son kısımda da, Allah Teala nm hükmü gelinceye kadar bu me¬ 
şakkatlere karşı koyması pekiştirilerek zikredilmiş, bununla bera¬ 
ber Allah’ın kendisini Hak düşmanlarının karşısında kimsesiz bı¬ 
rakmadığı, bilakis devamlı muhafazası altında bulundurduğunu 
bildirerek teskin etmiştir. 

"Allah'ın emrinin, hükmünün saati gelinceye kadar sen her şeye 
tahammül etmeye devam et ve Rabbine hamd ve teşbih ederek böyle 
durumlarda Allah yolunda çalışanların ihtiyaç duyduğu kuvveti el¬ 
de et" diye de tavsiyede bulunulmaktadır. 



Cüz : 27 TEFHİMU'L KUR’AN 527 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Tûr'a andolsun,1 
2 Satır (satır) dizili kitaba,2 
3 Yayılmış ince deri üzerine; 
4 Ma'mur eve,3 
5 Yükseltilmiş tavana,4 
6 Kabarıp, tutuşan denize,5 
7 Şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecek olan¬ 

dır; 
8 Onu uzaklaştınp-engel olacak yoktur.6 

AÇIKLAMA 

1. Tûr’un asıl mânâsı dağ demektir. Ayetteki Tur dan maksat, Al¬ 
lah'ın Hz. Musa'yı üzerinde peygamberlik ile şereflendirdiği özel bir 
dağdır. 

2. Eski zamanlarda, uzun zaman korunması, elde bulundurul¬ 
ması istenen kitaplar kağıt yerine ceylan derisi üzerine yazılırdı. Bu 
deri, özel olarak yazmak için ince deri ya da zar şekline getirilir ve ko¬ 
nuşma dilinde de ona "Rakk" denilirdi. Semavi kitaplara inananlar 
uzun müddet korunsun ve devam etsin diye genellikle Tevrat, Zebur, 
İncil ve Peygamberlerin getirdikleri sahifeleri işte bu "Rakk" (çok ince 
deri) üzerine yazarlardı. Buradaki "açık kitaptan” maksat: Kitap Ehli 
olanların yanında bulunan mukaddes kitaplar topluluğudur. Onlar 
kaybolmadıklan, okuduklan ve içinde ne yazdığı kolaylıkla öğrenile- 
bildiği için ona ' açık kitap" denilmiştir. 

3. "Mamur Ev" den Haşan Basri hazretlerine göre: Hac, Umre ve Zi- 
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yaret tavafı yapmak için bu gibi sebeplerle hiçbir zaman boş kalma¬ 
yan, "Beytullah", yani "Kabe" kastedilmektedir. Hz. Ali, lbn Abbas, 
lkrime, Mücahid, Katade, Dahhâk, lbn Zeyd ve diğer mûfessirler 
bundan. Miraç sırasında peygamberimizin zikrettiği, duvannda 
perdelenmiş olarak Hz. İbrahim'i gördüğü mamur ev kastedilmiştir, 
denektedirler. 

Mücahid, Katâde ve lbn Zeyd demektedirler ki: Nasıl Kabe yeıyü- 
zündeldler için Allah'a tapanların merkezi ve dönüş yeri ise, bunun 
gibi her gökte oradakiler için bir Kâbe vardır. Allah'a ibadet edenler 
için yeryüzü Kabe’si gibi merkez ve dönüş yeri olma görevi yapmak¬ 
tadır. 

Bunlardan bir Kâbe de duvarında perde gerilmiş olarak Peygam¬ 
berimizin Hz. İbrahim’i gördüğü Kâbe idi. Peygamberimiz in Hz. İb¬ 
rahim ile ilgisi tabiidir. Çünkü o yeryüzü Kabe'sinin inşacısıdır. 

Bu geniş bilgiler göz Önüne alınınca bu ikinci tefsirin. Haşan Basri 
hazretlerinin tefsirine ters düşmediğini hatta ikisini birleştirerek, 
sadece yer yüzü Kâbesi'ne yemin edilmemiş olduğuna, bu yeminin 
kainatta var olan bütün Kâbelerin hepsini içine aldığını da düşüne¬ 
biliriz. 

4. "Yüksek Tavan"dan, yeryüzünü bir kubbe gibi çevrelemiş gözü¬ 
ken gökyüzü kastedilmektedir. Ve ayette bu kelime bütün yüce alem 
için kullanılmıştır. (Geniş bilgi için bakınız: Kaf an: 7) 

5. Ayette Mescur" kelimesi geçmektedir. Çeşitli mânâları açıklan¬ 
mış, bazı mûfessirler buna “Ateşle dolu" demektir demişler, bazıları 
suyu yer altına inerek kaybolmuş boş ve ıssız yer mânâsını vermiş¬ 
ler, bir kısmı "Hapsedilmiş" mânâsına almış ve denizin suyu yer altı¬ 
na giderek kaybolmasın ve kara üzerine yayılarak da yeryüzünde ya¬ 
şayanların hepsini birden boğmasın diye, deniz tutulmuştur, (hap¬ 
sedilmiştir) demektir demişlerdir. Bazılan tatlı ve tuzlu, sıcak ve so¬ 
ğuk her çeşit su gelip içine katıldığı için ona kanşık mânâsı verirken, 
bazılan da ona dopdolu ve dalgalı mânâsını vermişlerdir. 

Bunlardan ilk ikisinin yer ve durumla hiç ilgisi yoktur. Denizin ta¬ 
banı yanlarak suyunun yer altına inmesi, onun ateşle dolması gibi 
iki durumu da kıyamet koparken meydana gelecek hallerdir. CTekvir 
Suresi: 6. lnfitar: 3'te de böyle açıklanmıştır.) İleride meydana gele¬ 
cek olan durumlar bu gün yoktur ki onlara yemin edilerek, insanla¬ 
ra, ahiretin vuku bulacağına dair kesin bilgi verilsin. Bu sebeple bu 
iki mânâyı atarak burada Mescur" kelimesi hapsedilmiş, tutulmuş, 
kanşık, dopdolu ve dalgalı mânâlanna alınabilir. 

6. Kendisinden dolayı o beş şey üzerine yemin edilen hakikat bu- 
dur. Rabbin azabından murad ahirettir. Çünkü burada muhatap, 
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ona iman edenler değil onu inkar edenlerdir. Ve onlar hakkında da o 
ahire tin gehşi cihetteki bir azaptır. Bu bakımdan ona kıyamet veya 
ahiret ya da ceza günü denmesi yerine "Rabbin azabı" denmiştir. 
Kendileri ile yemin edilen o beş şeyin ahire ün meydana gelişine nasıl 
delâlet ettiğini artık iyice düşününüz. Tün ayak altına alınmış ve 
ezilmiş bir halkın ayağa kaldırıldığı, galip ve çok güçlü bir halkın da 
ayak altına alınmaya karar verildiği bir yerdir. Bu karar tabiat ka¬ 
nunlarına bağh olarak değil ruhani kanunlar ve hakların ele geçiril¬ 
mesi. herkesin hakettiğlni alması prensiplerine göre verilmiştir. Bu 
bakımdan ahiret hakkında, tarihi olaylarla ispatlama şeklinde Tür 
bir delil ve alâmet olarak ileri sürülmüştür. Denmek istenen de. Isra- 
iloğullan gibi güçsüz ve zayıf bir kavmin ayağa kaldırılması. Firavun 
gibi çok güçlü bir diktatörün de askerleri ile toptan suda boğdurul¬ 
masıdır. Bu olayın karar ve hükmü ise, ıssız bir gecede Tur Dağı nda 
verilmişü. Kainat nizamının karakterinin, insan gibi akıllı ve iradeli 
bir yaratık hakkında nasıl manevî bir hesaba çekilmeyi ve amellerin 
karşılığım görmeyi gerektirdiğini, bu gereğin yerine gelmesi için de 
bütün insanlığın bir araya getirilerek sorguya çekileceği hesap gü¬ 
nünün mutlaka olması gerektiğine bu en açık bir misaldir. (Geniş 
bilgi için bakınız: Zariyat an: 21.) 

Kainatın yaratıcısı tarafından dünyaya ne kadar peygamber gel¬ 
mişse, onlar da ne kadar kitap getirmişse hepsi, her devirde Hz. Mu- 
hammed’in verdiği haberi verdiklerinden dolayı mukaddes kitapla¬ 
rın topuna birden and içilmiştir. O haber de şudur Bütün gelmiş 
geçmiş insanlar birgün yeniden diriltilerek Rab'leri karşısına getiri¬ 
lecek ve amellerine uygun olarak ceza veya mükafat bulacaklardır. 
Kıyamet gününü haber vermeyen, ya da bunun tam tersine, insana, 
"bu dünya hayatından başka hiçbir hayat yoktur" diye öğreten ve 
"İnsan öldükten sonra toprak olacaktır, ondan sonra da ne hesap, 
ne kitap vardır" diyen tek semavi kitap yoktur. 

O devirde Kâbe, Araplar için Allah ın Peygamberi nin doğruluğu¬ 
nun, Allah Teala'nın yüce hikmetinin ve muazzam kudretinin onlar¬ 
la birlikte olduğunun açık delili oluşundan dolayı mamur eve yemin 
edildiğini açıkça ispat etmekteydi. 

Bu ayetlerin inişinden 2500 sene önce susuz, bitkisiz ve insanla¬ 
rın yaşamadığı dağlara, yanına asker ve malzeme almadan bir kişi 
geliyor, kansı ve bir emzikli çocuğu tamamen yalnız bırakıp gidiyor. 
Bir müddet sonra da aynı kişi gelerek bu ıssız yerde Allah Teala’ya 
ibadet için bir ev inşa ediyor ve "Ey insanlar! Gelin bu evi ziyaret ede¬ 
rek haccedin" diye çağırıyor. Bu inşaat, arkasından bu çağn, hayret 
edilecek şekilde bütün Arapların merkezi haline gelen ev olacak bi- 
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çimde benimseniyor. Bu çağnya Arabistan'ın her köşesinden insan¬ 
lar "Lebbeyk Lebbeyk (duydum ve geldim) diyerek kalabalıklar ha¬ 
linde geliyorlar.. İki bin beş yüz seneden beri "bu ev" etrafında bütün 
memlekette kan gövdeyi götürürken onun hudutları içine girince 
kimsenin kimseye el kaldırmaya cesareti olmadığı bir emniyet ve hu¬ 
zur yuvası olmuştur. Bu ev saj'esinde her sene dört ay boyunca Ara¬ 

bistan'a huzur nasib olmuş, bu müddet içinde kervanlar emniyet 
içinde yolculuk yapmış, panayırlar kurulmuş, ticaret devam etmiş¬ 
tir. 

Hatta bu evin öyle bir azameti olmuştur ki, bu ikibin beşyüz sene¬ 
lik zaman zarfinda, hiçbir büyük diktatör bile ona tecavüze, bir taşı¬ 
nı oynatmaya cesaret edememişti. Cesaret eden de Allah'ın gazabma 
uğrayıp aleme ibret olmuştur. Bu olayı, bu ayetlerin nüzulünden sa¬ 
dece kırk beş sene önce kendi gözleri ile görmüşlerdi. Onu görenler¬ 
den birçoklan da Mekkelilere bu ayetler duyurulduğu sıralarda, ha¬ 
yatta idiler. Allah'ın Peygamberi nin rastgele ve asılsız konuşmaya¬ 

cağına bundan daha büyük delil ne olabilirdi? Başkalarının görme¬ 
diğini onlar görmüşler, başkalarının akıllarının ermediği hakikatler 

onlann dilinde okunur olmuştu. Görünüşte onlar, bir devrin insan- 
lan gördüklerinde delilik zannedecekleri ve yüzlerce seneden sonra¬ 
ki insanlar onu görünce gözlerinin hayrete düşeceği bir iş yapıyor¬ 
lardı. Bu şerefe ulaşan insanlar her zaman ittifakla kıyametin gele¬ 
ceğini. haşır ve neşrin olacağını haber verirlerken bunu delilerin 
saçmalığı kabul etmek, deliliğin ta kendisidir. 

Yüksek kubbe (Gökyüzü) ve dalgalarla dolu denize, ikisi de Al¬ 
lah’ın hikmet ve kudretine delâlet ettiklerinden dolayı yemin edil¬ 
miştir. işte bu hikmet ve kudretler ahiretin mümkün olduğunu ger¬ 
çekleştiriyor, meydana geleceğinin kesinliğini ve meydana gelmesi¬ 
nin gerekliliğini de ispat etmiş oluyor. 

Gökyüzünün delâleti üzerinde, biz bundan önce Kaf Suresi nin 

tefsirinin 7. açıklama notunda izahlarda bulunduk. Bir kimse, in¬ 
karcılığın peşin hükmüne saplanmadan iyice incelerse kalbi şunu 
tasdik eder: Yer üzerinde bu kadar büyük miktarda su kütlesinin 
toplanması hiçbir tesadüf sonucu olmayan, kendi başına, san'atka- 
rane ve düzenle yapılmış bir olaydır. Hem de bununla o kadar sayısız 
hikmetler ilgilidir ki tesadüfen böyle hikmetlice, çok ince hesaplarla 
hazırlanmış bir sistemin kurulması mümkün değildir. Bu denizde 

sayısız hayvanlar yaratılmıştır. Bunlardan her cinsin vücut düzeni. 
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içinde yaşaması gerektiği derinliğe tam uygun olarak yaratılmıştır. 
Hergün içinde ölen yüzbinlerce hayvan cüsseleri, bozulup kokuş¬ 
masın dtye suyu tuzlu yaratılmıştır. Yerin yarıklarından geçerek de¬ 
rinliklerine inmesin, ne de kara üstüne yayılarak onu suya boğma¬ 
sın diye suyu belli ölçüde doldurmuştur. Hatta milyonlarca seneden 
beri o, bu ölçüde durdurulmuştur. Bu muazzam su kütlesinin var ve 
sürekli oluşundan dolayı yeryüzünün kuru bölgelerine düzenli yağ¬ 

mur ulaşıyor. Bu sisteme güneşin sıcaklığı, havanın esişi tam bir ka¬ 
ide içerisinde yardımcı oluyor. Denizin boş olmaması ve çeşitli yara¬ 
tıkların onun içinde bulunmasından dolayı insan, gıdasının ve ihti¬ 
yaç duyduğu pekçok şeylerin büyük bir miktarını elde ediyor. Deni¬ 
zin bir ölçüde durmasından dolayı üzerinde insanların yerleştiği 
kıt a ve adalar meydana geliyor. Denizin değişmeyen sabit bir takım 
kaidelerine uyarak burada gemicilik yapabilmesi de mümkün ol¬ 
muştur. Bir hikmet sahibinin hikmeti ve bir Kadiri Mutlakın muhte¬ 
şem kudreti olmadan bu ahenkli deniz sistemi düşünülemez. Ve ne 
de insan ve yeryüzünün diğer yaratıklarının çıkarlarının denizin bu 
düzeni ile derin ilgisinin rasgele kurulduğu da düşünülemez. Bun¬ 
dan sonra artık, bir kimse Hakim ve Kadir olan Allah'ın, insanın yer¬ 
yüzüne yerleşmesi için sayısız düzenlemelerle birlikte bu tuzlu deni¬ 
zi de o düzene uygun olarak yarattığını kabul eder, bu düzenden ya¬ 
rarlanır ve fakat hesaba inanmazsa eğer ahmaklık etmiş olur. Çün¬ 
kü bu hikmet sahibi Allah, denizlerle insanoğlunun tarlalannı sula¬ 
yacak, onunla da insana nzık verecek, ama 'Benim verdiğim nzkı 
yedin de hakkım nasıl verdin?" diye asla sormayacak mı? Ve o Allah, 
bu denizin sırtında gemilerini dolaştırma gücünü insana verecek 
ama, "Bu gemiyi sen hak ve doğrulukla mı dolaştırdın ya da onunla 
dünyada vurgunculuk mu yaptın?" diye hesaba çekmeyecek mi? 
Kudretinin en küçük bir tezahürü, bu muazzam denizin yaratılması 
olan bir Kadir i Mutlakın, gökyüzünde dolaşan bu boşluktaki küre 
üzerine bu kadar büyük miktarda suyu sabit tutanın, bu kadar bü¬ 
yük miktarda tuzu bu deniz içinde eritenin, çeşit çeşit, sayısız yara- 
tıklan onun içinde yaratıp sonra da hepsinin rızkını onun içinde ha¬ 
zırlayanın ve her sene orada milyonlarca ton sulan yükseltip hava¬ 
nın içine çekerek milyonlarca kilometre kare kuru bölgelere onu sis¬ 
temli bir şekilde yağdıranın inşam bir kere yarattıktan sonra onu ye¬ 
niden yaratmak istese de yaratamayıp aciz kalacağını düşünmek de 
büyük bir geri zekalılıktır. 
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9 O gün gök, sarsılıp çalkalanır.7 

10 Ve dağlar bir yürüyüşde yerlerinden oynayıp) yürür.8 

11 İşte o gün, yalanlayanların vay haline. 

12 Ki onlar, 'daldıkları saçma bir uğraşı' içinde oynayıp-oyalananlar- 

dır.9 

13 Cehennem ateşine, 'küçültücü bir sürüklenme ile' sürüklenecek¬ 

leri gün; 

14 (Onlara şöyle denin) "İşte sizin yalanlamakta olduğunuz ateş bu- 

dur." 

15 "Bu da bir büyü mü, yoksa siz mi görmüyorsunuz."10 

16 "Girin ona; artık ister sabredip-dayanın, ister sabretmeyin. Sizin 

için birdir. Siz ancak, yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz." 

17 Hiç şüphesiz muttakiler,11 cennetlerde ve nimet içindedirler; 

18 Rablerinin kendilerine verdikleriyle 'sevinçli ve mutludurlar/ 

Rableri, kendilerini 'çılgınca yanan cehennemin' azabından korumuş¬ 

tur.12 

AÇIKLAMA 

7. Ayet içinde Temuru’s-Semau mevran” kelimesi geçmektedir. 
“Mevran” Arapça’da dolaşmak, heyecanlanmak, coşmak, salınarak 
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I 

yürümek, gezinmek ve tekrar tekrar ileri geri hareket etmek için kul¬ 
lanılır. Kıyamet günü gökyüzünün alacağı durum bu kelimelerle 
açıklanarak, o gün kainatın bütün düzeninin alt üst olacağı ve gök¬ 
yüzüne bakanların o her zaman aynı biçimde gözüken bir atlas gibi 
olan gökyüzünün bozulduğunu ve her tarafta bir kaynaşmanın kop¬ 
tuğunu görecekleri hatırlatılıyor. 

8. Diğer kelimelerde dağlan sapasağlam tutan yeryüzünün o tutu¬ 
şu gevşeyecek, dağlar da köklerinden sökülerek uçuşup giden dağı¬ 
nık bulutlar gibi fezada uçuşmaya başlayacaklardır. 

9. Belirtilmek istenen şudur: Hz. Peygamber den (s.a) kıyamet, 
ahiret, cennet ve cehenneme ait haberleri işitip onlan alay konusu 
yapıyorlar. Saygı ile onlan inceleme yerine, sırf eğlenmek için bu ko¬ 
nular üzerine söz ebeliği ediyorlar. Ahiretle ilgili onlann konuşmala- 
nmn gayesi hakikati anlamaya çalışmak değil, bilakis gönül eğlen¬ 
dirdikleri bir oyundur. Ve onlar gerçekten hangi akıbete uğrayacak- 
lc-tnı hiç düşünmüyorlar. 

0. Yani, dünyada peygamber sizi bu cehnenem azabı ile korkut¬ 
tuğunda siz; "Bu sırf kelime oyunudur, sözle büyülemedin bunlarla 
bizi ahmak yerine koyuyor" diyordunuz. Şimdi söyleyin! önünüzde¬ 
ki şu cehennem o sihrin bir görüntüsü müdür, yoksa size haber ve¬ 
rilmiş olan, hakikaten hakettiğiniz bu cehennemi, hâlâ göremiyor 
musunuz? 

11. Yani, peygamberlerin verdiği habere iman ederek dünyada 
kendini kurtaran ve insanı cehenneme layık kılan düşünce ve hare¬ 
ketlerden sakınan o kimseler. 

12. Bir kimsenin cennete gireceğini belirttikten sonra tekrar onun 
cehennem azabından kurtarıldığını belirtmeye görünüşte hiçbir ih¬ 
tiyaç yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim in çeşitli yerlerinde bu iki söz ayn 
ayn olarak kişinin cehennem azabından kurtulması kendi başına 
büyük bir nimet olduğu için anlatılmıştır. Ve "Allah (c.c) onlan ce¬ 
hennem azabından kurtardı" buyruğunda, aslında kişinin cehen¬ 
nemden kurtulması Allah'ın fazlı ve keremiyle mümkündür. Yoksa 
'Beşeri eksiklikler her kişinin amelinde öyle kusurlar meydana geti¬ 
rir ki, Allah merhametinden dolayı göz ardı etmeseydi de şiddetli bir 
hesaba çekseydi hiç kimse yakalanmaktan kurtulamazdı" hakikati¬ 
ne işaret vardır. Bundan dolayı cennete girmek ne kadar büyük bir 
nimetse, insanoğlunun şu cehennemden kurtulması da ondan daha 
az bir nimet değildir. 
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19 "Yapmakta olduklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için."13 
20 Özenle dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Ve biz 

onları iri-ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz.14 
21 İman edenler ve soyları da kendilerini imanda izleyenler (var ya); 

biz onların soylarını da kendilerine katıp-eklemişiz. Onların amellerin¬ 
den hiç bir şeyi eksiltmedik.15 Her kişi, kendi kazanmakta olduğuna kar¬ 
şılık bir rehindir.16 

22 Onlarla, istek duyup-aızuladıkları meyvelerden ve etten de bol bol 
verdik.17 

AÇIKLAMA 

13. Burada " M " kelimesi, içinde çok geniş bir mânâ taşımakta¬ 
dır. Cennette insanlar, elde edecekleri herşeyi hiçbir eziyet ve zah¬ 
met olmadan elde edeceklerdir. Onların tükenmesi ya da azalması 
diye bir endişe olmayacak. O nimetler için insanın hiç masraf yap¬ 
ması gerekmeyecek. Onlar cennet ehlinin arzusuna ve gönlünün is¬ 
teğine uygun olacak, ne zaman isterse hemen getirilecek. Orada bir 
misafir gibi bulunmayacak ki gönlünden geçeni istemekten utansın. 
Hepsi onun geçmiş amellerinin karşılığı ve önceki kazançlarının 
meyvesi olacak. Yemesi içmesinden dolayı hastalanma tehlikesi ol¬ 
mayacak. O nimetler açlığı gidermek ve hayaü devam ettirmek için 
değil, sadece zevk almak için olacak ve kişi ondan ne kadar zevk al¬ 
mak istiyorsa alacak, bundan dolayı da hiçbir hazımsızlık ve rahat¬ 
sızlık d uymayacak. O gıdalar hiçbir şekilde pislik meydana getirici 
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de olmayacak. Bundan dolayı "zevkle” dünyada yeme içmenin 
mânâsı cennette zevkle yeme içmenin mânâsından farklıdır. Ondan 
kat kat Cazla, geniş, yüksek ve üstündür. 

14. Fazla bilgi için bakınız: SafTat an: 26-29, Duhan an: 42. 
15. Bu konu bundan önce Rad Suresi ayet 23 ve Mü min Suresi 

ayet 8 de geçmişti. Ama burada o iki yerden daha da fazla büyük bir 
müjde verilmiştir. 

Rad Suresi ndeki ayette sadece: Cennet ehlinin babalan, dedele¬ 
ri. evlatlan, haramlan ve hanımlarından salih amel işlemiş olan kişi¬ 
ler de topluca onlarla cennete gireceklerdir, buyurulmuş tu. Mü'min 
Suresi nde de iman ehli hakkında melekler. Allah Teala’dan "Onlann 
çocukları, eşleri ve babalarından salih amel işlemiş olanlan da cen¬ 
nette onlarla buluştur" diye dua ettikleri anlatılmıştır. 

Burada o iki ayetten daha fazla olarak şöyle buyurulmuştur. Eğer 
çocuklar, hangi iman derecesinde olursa olsun babalarının izinden 
gidiyor, onu takip ediyorsa, babalarının daha da güzel iman ve ame¬ 
linden dolayı layık oldukları dereceye layık olmasalar bile, babalan 
ile buluşturulacaklardır. Bu buluşma arasıra birbirinin giderek 
başka biriyle buluşması gibi olmayacak. Onun için " " keli¬ 
mesi kullanılmıştır. Mânâsı: Onlar cennete onlarla birlikte bırakıla¬ 
caklardır. demektir. Buna ilaveten, evlatla buluşturmak için baba- 
lann derecesi düşürülerek onlar aşağıya indirilmeyecek, aksine ba¬ 
balar kr bir arada olmak için çocukların derecesi yükseltilerek onlar 
daha yükseğe ulaştırılacaklardır, açıklaması ile gönüller teskin edil¬ 
miştir. Burada şunu bilmek gerekir ki, bu ilahi buyruk ergenlik çağı¬ 
na ulaşıp da irade ve kendi isteği ile iman etmeye karar vermiş ve 
kendi arzusu ile imanlı ve sağlam büyüklerinin peşinden gidip, onla¬ 
ra uymuş olan büluğ çağına ermiş çocuklar hakkındadır. Mü min bir 
kimsenin ergenlik çağına ulaşmadan önce ölen çocuklarına gelince, 
bunlar hakkında iman küfür, günah ve sevap gibi bir problem yok¬ 
tur. O halde bunlar doğrudun doğruya cennete gidecekler ve babala¬ 
rının gönülleri rahat etsin diye onlarla birlikte konulacaklardır. 

16. Burada “Rehin" kelimesinin istiareli kullanılması geniş mânâ 
taşımasına sebep olmuştur. Bir kişi birinden bir miktar borç alır, 
borç veren de alacağının ödenmesi için teminat olarak borçlunun bir 
şeyini kendi yaranda rehin tutarsa, o borcunu ödemediği müddetçe 
rehin geri verilmez. Belirtilen süre geçmesine rağmen rehin olan ma¬ 
lını kurtarmazsa o rehin olunan şey alacaklının mülkiyetine geçmiş 
olur. Allah ile insan arasındaki muamelenin biçimi burada bu şekil¬ 
de bir muameleye benzetilmiştir. Allah'ın insana dünyada bahşettti- 
ği mal, mülk, güç, kuvvet, irade ve kabiliyetler, sanki Mevla’nın kul¬ 
larına verdiği birer borçtur. Bu borcun teminatı olarak da kulların 
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nefsi Allah (c.c) katında rehindir. Kul bu mal», mülkü, bu güçleri ve 
İradeyi sağlam biçimde doğru yolda kullanarak iyilikler yapıp sevap¬ 
lar kazanmak suretiyle borcunu öderse rehin olan şeyi yani nefsini 
kurtaracaktır. Yoksa o tutulup bırakılmayacaktır. 

Önceki ayetin hemen arkasında bu mesele şu bakımdan buyurul- 
muştur ki; salih amel işlemiş rnü'minlerin kendileri ne kadar yüksek 
dereceli kimseler olurlarsa olsunlar, çocuklarının rehinlerini geri 
alabilmeleri ancak kendi kazandıkları ile, kendi nefislerini kurtar¬ 
maları ile olabilecektir. Baba ve dedenin kazandığı sevaplar çocukla¬ 
rı kurtarmayacaktır. 

Evlat herhangi bir derecede olsa iman ve salih kimselere uyması 
sebebi ile kendini kurtarırsa elbette cennete onu aşağı mertebeler¬ 
den yükseltmek, yüksek derecelerde baba ve dedeyi buluşturmak 
artık Allah'ın fazlı keremidir. Baba ve dedenin iyiliklerinin çocuklara 
yaran dokunabilir. Ama kendi kazançlanndan dolayı, kendilerini 
cehenneme layık kılmışlarsa, baba ve dede hatırına, onlann cennete 
konulması hiçbir surette mümkün değildir. 

Bununla birlikte bu ayetten şu da anlaşılır; Aşağı derecede iyi ço- 
cuklann yukan derecedeki iyi babalarla buluşturulması, aslında o 
çocuklann kazancının sonucu değil, babalanmn kazancının sonu¬ 
cudur. Kendi amelleri ile bu nimete layık olanların gönlünü hoş et¬ 
mek için çocukları onlarla buluşturulacaklardır. 

Bu bakımdan Allah derecelerini düşürerek onlan çocuklarının 
yanma göndermeyecek, aksine çocuklarından uzak kalış onlann 
üzülmesine sebep olup onlann üzerine Allah'ın nimetinin tamam¬ 
lanmasında bir eksiklik kalmasın diye çocuklarının derecesi yüksel¬ 
tilerek onlann yanma gönderilecektir. 

17. Bu ayette cennet ehline mutlaka her çeşit et verileceği anlatıl¬ 
mış, Vakıa Suresi nin 21. ayetinde de kuş etinden onlara ikram edi¬ 
lip yedirileceğt buyurulmuştur. Bu etin cinsinin ne olduğunu iyice 
bilmemekteyiz. Ama Kur'an-ı Kerim in açıklamalannda ve bazı ha¬ 
dislerde cennetin sütü hakkında, onun hayvanların memelerinden 
çıkan süt gibi olmadığı, cennet balı hakkında; anların yaptığı gibi ol¬ 
madığı, cennet şarabı hakkında da onun meyvelerin çürütülüp çı¬ 
kartılan suyundan olmadığı, bilakis Allah'ın kudreti ile bütün bun¬ 
ların kaynaklardan çıkıp nehirlerden akacağı şeklinde belirtildiği gi¬ 
bi; cennet etinifrde kesilmiş hayvan etinden olmayacağı, ama bunun 
da Allah'ın kudreti ile yaratılacağı şekli ile yukardıkilerie kıyas edile¬ 
bilir. Yeryüzü maddelerinden doğrudan doğruya süt. bal ve şarap 
yaratabilen Allah'ın aynı maddelerden, hayvanların etinden daha da 
lezzetli et yaratması, kudretinin üstünde değildir. (Geniş bilgi için 
bakınız. Saffat an: 25, Muhammed an: 21 -23) 
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23 Orada bir kadeh kapışır-çckişirler ki, onda, ne 'boş ve saçma bir 

söz', ne de bir günaha sokma yoktur.18 

24 Kendileri için (görevlendirilmiş hizmetçi) civanlar,19 etrafında dö¬ 

nüp dolaşırlar; sanki (her biri) 'sedefte saklı inci gibi tertemiz, pırıl pı¬ 

rıl/ 

25 Kimi kimine dönüp sorarlar; 

AÇIKLAMA 

18. Yani o şarap, içilince sarhoş eden, lüzumsuz gevezelikler yaptı¬ 
ran, yahut söğüp saydıran, kavga gürültüye götüren veya dünya şa¬ 
rabından içenlerin yaptığı gibi çirkin hareketler yaptıran şarap gibi 
olmayacak. (Geniş bilgi için bakınız. SafTat an: 27) 

19. Ayette ''Ğılmanun lehum" buyurulmayarak "Ğılmânuhum" bu- 

yurulsaydı onlann dünyadaki hizmetçilerinin cennette de onlara 
hizmetçi yapılacağı zannedilebilirdi. Halbuki cennete giren herkes 
dünyada onu hak ettiğinden dolayı cennete girecektir. Dünyada hiz¬ 
metini yaptığı kimseye, cennete girdikten sonra da hizmet etmesine 
hiçbir sebep yoktur. Dünyadaki bir hizmetçi, iyi amelleri sebebi ile 
cennette, hizmet ettiği adama göre daha yüksek mertebede de olabi¬ 
lir. Bu bakımdan "ğılmanun lehum" buyurularak o yanlış anlamaya 
fırsat bırakılmamıştır. 

Bu ifade, cennette onlara hizmet için tahsis edilmiş erkek çocuk¬ 
lar olacağına açıklık getirmiştir. (Geniş bilgi için bkz. Saffat an: 
26) 
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26 Dediler ki: "Biz doğrusu daha önce, ailemiz (yakın akrabalarımız) 
içinde endişe edip-korkanlardık."20 

27 "Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve bizi, 'hücrelere kadar işle¬ 
yen kavurucu' azabdan korudu."21 

28 "Hiç şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Ger¬ 

çekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir." 
29 Şu halde sen, öğüt verip-hatıriat; çünkü sen, Rabbinin nimetiyle ne 

bir kâhinsin, ne de bir mecnun.22 
30 Yoksa onlar: "Bir şairdir, biz ona zamanın felâketlerini gözlüyo¬ 

ruz" mu diyorlar?23 * 

31 De ki: "Siz gözetleyip-durun; çünkü ben de sizinle birlikte gözet- 
leyenlerdenim."24 

AÇIKLAMA 

20. Yani, "Biz orada zevku sefaya kapılıp, kendi alemimize gömü¬ 
lüp gaflette yaşamıyorduk. Bilakis Allah'ın bizi mes ul tutacağı bir iş 
yapmayalım diye daima içimizde korku taşırdık. ” 

İnsana en çok günah işleten şeyin, kişinin çoluk çocuğunu rahat 
yaşatması ve onlara iyi bir servet bırakması düşüncesi olduğundan 
dolayı bu ayette; bilhassa "Kendi ev halkı arasmda korkarak hayat 
geçirme" olarak zikredilmiştir. 

Bu yüzden o haram kazanır, başkalarının hakkına tecavüz eder 
ve çeşitli haram yollara sapar. Bundan dolayı cennet ehli aralarında 
şöyle diyecekler; Akibetimizin kötü olmasından bizi bilhassa kurta¬ 
ran şey, çocuklarımızın arasında yaşarken onların hayatını müref- 
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feh yapmak, muhteşem bir istikbal hazırlamak düşüncesinde olma- 
yışımızdır. Bu düşünce onların uğruna ahiretimizi mahvedecek de¬ 
receye ulaşan bir yolu seçmemize kadar bizi zorlamamıştı. Ve çocuk¬ 
larımızı azaba layık kılacak bir yola itmedik. 

21. Ayette "Semum" kelimesi geçmektedir, çok sıcak rüzgar de¬ 
mektir. Bu kelimeyle anlatılmak istenen, cehennemden yükselecek 
olan yakıcı alevlerin sıcak rüzgarlarıdır. 

22. Yukarıda ahireti gözler önünde canlandırdıktan sonra hitap 
yönü Mekke kafirlerinin kötü tutumlarına yöneltilmiştir. Bu kötü 
tutumları ile onlar Hz. Peygamber in davetine karşı koyuyorlardı. 
Ayette hitap dış görünüşü ile Hz. Peygambere dir. Ama aslında onun 
vasıtası ile bu sözlerin Mekke kafirlerine duyurulması istenmiştir. 
Her ne zaman Peygamberimiz (s.a) onlann önünde kıyamet, haşir, 
neşir, hesap ve kitap, azap ve mükafat, cennet ve cehennem hakkın¬ 
da söz söylese ve bu konulan içine alan Kur'an-ı Kerim ayetlerini; bu 
bilgiler bana Allah tarafından verildi ve Allah'ın şu buyruklan bana 
vahiy yolu ile indi diyerek onlara duyursa. Mekkeli müşriklerin lider¬ 
leri, dini önderleri ve azgın adamlan bu sözlere ehemmiyet verip üze¬ 
rinde durmadıkları gibi, halkın da ilgi göstermesini istemezlerdi. Bu 
bakımdan onlar Peygamberimiz e bazen o bir kahin, bazen o bir deli, 
bazen o bir şair bazen de o kendi kendine bu enteresan sözleri, sırf 
kendi otoritesini kurmak için uydurarak, bunlar Allah ın indirdiği 
vahiydir diyerek bizi aldatıyor diyorlardı. Onlar bu çeşit iftiralarla 
halkı Peygamber e karşı şüpheye düşüreceklerini ve böylece bütün 
sözlerinin boşa gideceğini düşünüyorlardı. Onlann bu sözleri üzeri¬ 
ne Allah şöyle buyurmaktadır: Ey Peygamber! Gerçek olan şeyler su¬ 
renin başından buraya kadar anlatılanlardır. Eğer bu insanlar hâlâ 
sana kahin ve mecnun diyorlarsa önem vermemeye devam et. Çün¬ 
kü Allah’ın lütfü ile sen ne bir kahinsin, ne de bir mecnun. 

Kâhin, Arapça'da fakı, gaipten haber veren, düzenbaz mânâların¬ 
da kullanılır. Cahiliyet döneminde bu apayn bir meslekti. Kahinler 
yıldızlan tanıyıp onlara mânâ verdiklerini iddia ediyorlardı, itikadı 
bozuk adamlar da onlann böyle olduklarını, ruhlar, şeytanlar ve cin¬ 
lerle özel temasa geçmelerinden dolayı gizli bilgileri öğrendiklerini 
zannediyorlardı. Kaybolan bir şeyi ve nerede olduğunu gösterebile¬ 
ceklerine, çalman bir şeyin kim tarafından çalındığını bildirecekleri¬ 
ne, talihini soranlara talihinde ne yazdığını bildiklerine inanıyorlar¬ 
dı. 

işte bu maksatlarla halk onlara gidiyor, onlar da halktan birşeyler 
alarak karşılığında geleceklerine ait gayb haberleri söylüyorlardı. 
Çok kere bu kahinler, mahallelerde halkın ilgisini çekmek için yük- 
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sek sesle bağırarak dolaşırlardı. Ayrı bir sınıf olarak tanındıkları kı¬ 
tık kıyafetleri vardı. Dilleri de genel konuşma tarzından ayn idi. Kafi¬ 
yeli, seci li cümleleri kendilerine haz lehçe ile yan terennümle söyler¬ 
ler ve genellikle herkesin kendi niyetine göre anlayacağı yuvarlak 
manâlı cümleler kullanırlardı. Kureyş ileri gelenleri halkı aldatmak 
için Hz. Peygamber e kahin olma iftirasını yâlnızca halkın gözünden 
saklı olan hakikatleri haber* verdiğinden dolayı yapmışlardı. Çünkü 
Hz. Peygamber in iddiası Allah tarafından bir melek gelerek kendisi¬ 
ne vahiy indirildiği idi. Hz. Peygamber in örte koyduğu Allah'ın kela¬ 
mı da kafiyeli idi, ama Arabistan'da hiç kimse onların bu iftirasına 
kanamazdı. Çünkü kahinlerin mesleğini, kılık kıyafetini, dillerini ve 
işlerini herkes biliyordu. Onların ne yaptığını, ne maksatla insanla¬ 
rın onların yanına uğradığım, onların da onlara neler söylediğini, se- 
ci'H, kafiyeli cümlelerin nasıl olduğunu ve hangi konulan içine aldı¬ 
ğını bilmeyen yoktu. Daha önemlisi hiçbir kahinin işi o halkın o va¬ 
kitte yaygın olan inançlanna karşı bir inancı ele alarak gece gündüz 
onu yaymak için canını tehlikeye atması ve onun uğruna bütün hal¬ 
kın düşmanlığını kazanması değildi. Bu bakımdan Hz. Peygambere 
(s.a) kahinlik iddiasının, laftan ibaret olsa da hiçbir yakışık alacak 
tarafı yoktu. Bu yakıştırmanın Hz. Peygamber e yakışabileceğin!, 
Arabistan'ın en geri zekalı adamı bile kabul edemezdi. Bu şekilde 
Peygamberimiz e, Mekke kafirleri kendi gönüllerini teselli için mec¬ 
nun İftirasını da yapıyorlardı. Nitekim bu devrin bazı Batılı utanmaz 
yazarları, İslama karşı kin ateşlerini söndürebilmek için Peygambe- 
rimiz'e sara nöbeti geldiğini (hâşâ) ve bu nöbet sırasında onun ağ¬ 
zından çıkan sözleri insanların vahiy zannettiklerini iddia etmişler¬ 
dir. Böyle mânâsız iddia ve iftiraları akıl sahibi bir kimse, ne o zaman 
değer verilecek bir iddia kabul etmişti, ne de bu gün hiçbir kimse 
Kuran’ı okuyup Hz. Peygamberin (s.a) liderliğinin hayret edilecek 
zaferini gördükten sonra, bunların hepsini sar a nöbetlerinin mey¬ 
dana getirdiği bir tezahür olduğuna inanır. 

23. Yani "Biz bu adama bir felaketin gelmesini ve herhangi bir şe¬ 
kilde bizim peşimizi bırakmasını bekliyoruz. Galiba onlar, Muham- 
med ilahlarımıza karşı geldiğinden ve onlann iyiliklerini inkar etti¬ 
ğinden dolayı ya ilahlarımızdan biri O na bir darbe indirecek veya bir 
kahraman ortaya çıkıp, bu sözleri duyarak kendinden geçecek ve 
onu öldürecek hayalinde idiler. 

24. Bunun iki mânâsı olabilir. Biri: "Ben de sizin bu arzunuzun ye¬ 
rine gelip gelmeyeceğine bakıyorum." Diğeri: "Musibet size mi yoksa 
bana mı gelecek, bekliyorum." 
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32 Yoksa bunu kendilerine saçma-akıllan mı emretmektedir? Yoksa 
kendileri azgın bir kavim midir?25 

33 Yoksa: "Onu kendisi uydurup-söyledi" mi diyorlar? Hayır, onlar 
iman etmiyorlar.26 

34 Şu halde, eğer doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir söz getirsin¬ 
ler.27 

35 Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı¬ 
lar kendileri mi? 

AÇIKLAMA 

25. Ayetin bu iki ifadesi, muhaliflerin bütün propagandalarını bo¬ 
şa çıkararak, onlan tamamen açığa çıkarmıştır. 

İspatlamanın özeti şudur: Kureyş'in önderleri çok akıllı görüne¬ 
rek dolaşıyorlardı, ama onların akıllan; şair olmayan birine şair de¬ 
yin, bütün milletin çok akıllı bir kimse olarak bildiğine deh deyin ve 
kahinlikle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan birine zoraki ka¬ 
hin kararını verin mi diyor? Madem ki bu adamlar akla göre hükme¬ 
dip karar veriyorlar, doğru dürüst hükümle karar versinler. Birbiri¬ 
ne tamamen zıd kararlar, birbirleriyle uyuşup birleşmez. Nihayet bir 
insan aynı anda hem şair hem deh hem de kahin olamaz. Deli olan ne 
kahin olabilir ne de şair. Kahin ise şair olamaz, şairse kahin olamaz. 
Çünkü şiir dili ve anlattığı konular ayn şeylerdir. Kahinliğin dili ve 
konulan ayn şeylerdir. Bir söze aynı anda hem şiirdir demek, hem de 
kahinliktir diye karar vermek şiir ve kahinliğin farkını bilen insanın 
işi değildir. 

Artık Hz. Muhammed e karşı koymak için birbirine zıt bu sözlerin 
akıldan değil, baştan başa inat ve vicdansızlıktan kaynaklandığı açı¬ 
ğa çıkmaktadır. 

Kavmin bu büyük liderleri kaynayan inatlanmn içinde körleşerek 
ciddi hiçbir insanın değer vermeyeceği, ipe sapa gelmez iddialarda 
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bulunmuşlardır. (Geniş bilgi için bkz. A raf an: 104, Yunus an: 3, !s- 
raan: 53-54, Şuaraan: 130-131, 140-144) 

26. Bu buyrukda denmek istenen diğer bir ifade şudur "Kureyşli- 
ler "Kuran-ı Kerim Muhammed'in kendi yazıp çizdiği sözlerden iba¬ 
rettir" diyorlar. O nun sözü olmadığını onlar da biliyor, dil erbabı 
olan başkaları da biliyor. Sadece onu İşitip bunun bir insan sözün¬ 
den çok daha üstün ve yüce olduğunu açıkça hissettiklerinden değil, 
Hz. Muhammed i (s.a) tanıyan herkes hakikaten onun sözü olmadı¬ 
ğım anlayabilir. O halde sözün açıkçası ve doğrusu; Kur'an-ı Kerime 
Peyga nber'in sözüdür diyenler, gerçekte iman etmek istemeyenler¬ 
dir. Bu yüzden de çeşitli, asılsız bahaneler uyduruyorlar. Onlardan 
bir bahane de işte ayette belirtilenlerdir. (Geniş bilgi için bkz. Yur.tıs 
an: 21, Furkan an: 12, Kasas an: 64, Ankebut an: 88-89, Secde: 1-4, 
Fussilet an: 54, Ahkaf an: 8-10. 

27. Yani mesele, bunun (Kuran-ı Kerim in) Hz. Muhammed'in sö¬ 
zü olmamasından ibaret değildir. Gerçek şu ki: Bu serapa insan sö¬ 
zü değildir. Ve böyle bir kelam yazılıp kitap haline getirilmesi insan 
gücünün üstündedir. Eğer siz buna insan sözü diyorsanız, o halde 

bu paye ve seviyede bir insan düzenlemesi olan kelamı getirip göste¬ 
rin bakalım. Şu meydan okuyuş sadece Kureyşe değil, hatta bütün 
dünya inkarcılarına ilk defa bu ayette yapılmıştır. Bundan sonra üç 
defa Mekke'de daha sonra da Medine'de son kere tekrarlandı. (Bakı¬ 
nız Yunus: 38, Hud: 13, Isra: 8, Bakara: 23) Fakat hiç kimse ne o za¬ 
man, ne de ondan sonra bugüne kadar Kur an a karşı çıkarılan bir 
insan eseri olan bir kitabı öne sürme cesaretini gösterememiştir. Ba¬ 
zı insanlar bu meydan okuyuşun gerçek şeklini anlamadıklarından 
dolayı diyorlar ki; "Değil, bir Kur an, bir kişinin stilinde bile, başka 
biri, nesir veya nazım yazamaz. Homer, Mevlana, Şekspir, Göthe, 
Galip, Togor, ikbal bu bakımdan benzersiz kimselerdir. Onlan taklit 
ederek, onlar gibi söz söyleyip yazmak kimsenin gücü, işi değil¬ 
dir." 

Kur’an-ı Kerim’in meydan okuyuşuna bu cevabı verenler; "Bu sö¬ 
zün bir benzerini getirsinler" ifadesini Kur an-ı Kerim tarzında yazıl¬ 
mış, onun gibi bir kitap yazmak şeklinde anlamışlardır. Halbuki bu 
meydan okuyuştan maksat, üslupta aynilik değil, aksine istenen; 
sadece Arapça ile yazılmış olmasa da dünyanın herhangi bir diliyle 
yazılmış da olsa Kur an-ı Kerim i bir mucize yapan özellikler açısın¬ 
dan ona eş olabilecek seviyede bir kitabı getirin bakalım, demek- 
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tir. 

özet olarak bazı önemli Özellikler aşağıya alınmıştır. Bu özellikler¬ 

den dolayı Kuran-ı Kerim önce de mucize idi, bugün de mucize¬ 

dir: 

1) Kur an-ı Kerim, indiği dilin edebiyatının en üstün ve en muhte¬ 

şem örneğidir. Bütün kitapta bir tek cümle dahi ölçüden sapmış de¬ 

ğildir. İşlenen her konu en ölçülü kelimeler ve en uygun ifadelerle 

anlatılmıştır. Bir konu tekrar tekrar anlatılmıştır. Ve her tekrarda 
anlatış tarzı yenidir. Tekrarlamadan dolayı asla bir çirkin görüntü 

meydana gelmemektedir. Başından sonuna kadar bütün kitapta ke¬ 

limelerin oturtuluşu, zümrütlerin traşlanarak hassasiyetle yuvala¬ 

rına yerleştirilmesi gibidir. Söz o kadar tesirlidir ki, lisan erbabı biri¬ 

nin onu dinleyip de başımn dönmemesi mümkün değildir. Hatta 

muhalif, inkarcı birinin ruhu bile vecde gelmektedir. 14 asır geçtik¬ 

ten sonra bile bu güne kadar bu kitap kendi dilinin edebiyatının en 

yüksek örneğidir. Eşit seviyede olması bir tarafa, hatta ona yakın 

olabilecek, onun değer ve seviyesine ulaşabilecek Arapça bir kitap 

yoktur. Mesele bundan ibaret değildir: zira bu kitap Arapça'yı öyle 

sarmıştır ki, 14 asır geçmesine rağmen bu dilin fesahat ölçüsü, kita¬ 

bın koyduğu ölçüdür. Halbuki bu kadar uzun zamanda diller değişe¬ 

rek başka şekiller alıyorlar. Bu kadar uzun zamandanberi yazılış, 

cümle kuruluş, karşılıklı konuşma, gramer ve kelimelerin kullanılı¬ 

şı noktasında aynı şekilde kalan dünyada hiçbir dil yoktur. Ama bu 

sadece Arapça'yı yerinden kıpırdatmayan Kur an-ı Kerim’in gücü¬ 

dür. Bugüne kadar onun bir tek kelimesi bile kullanılmaz hale gel¬ 

memiş, her cümlesi Arap edebiyatında hâlâ kullanılmaktadır. 

O nun edebiyatı bugün de Arapça'nın edebiyat ölçüsüdür. Yazı yaz¬ 

ma ve konuşmada hâlâ bin dört yüz sene önce Kuran-ı Kerim de kul¬ 

lanılan dil tarzı fasih dildir. Dünyanın hiçbir dilinde bu değerde bir 

insan eseri var mıdır? 

2) Bu, beşerin düşüncesine, ahlakına medeniyet ve hayat tarzına 

bu kadar geniş, bu kadar derin ve bu kadar çok yönlü tesir yapan 

dünyada tek kitaptır. Bu bakımdan dünyada bir benzeri buluna¬ 

maz. Önce onun tesiri bir halkı değiştirdi, daha sonra o halk ayağa 

kalkarak dünyanın büyük bir bölümünü değiştirdi. Böylesine dev¬ 

rim yapmış ikinci bir kitap yoktur. Bu kitap sadece kağıt sahifelerde 

yazılı kalmamış, hayat içinde de her kelimesi düşünceler kurmuş ve 

apayn bir medeniyet ortaya koymuştur. 14 asırdan beri onun bu te- 
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slr halkası devam etmekte ve her geçen gün de bu tesirler yayılmak¬ 

tadır. 
3) Bu kitabın bahsettiği konunun dairesi, ezelden ebede kadar 

bûtûn kainatı içine alan en geniş bir konudur. O, kainat hakikati, 

başlangıç ve sonu, düzen ve kanunlarından bahsetmekte, kainatın 

yaratıcısının, düzenleyicisinin, yürütücüsünün kim olduğunu, in¬ 

sanlardan ne istediğini, üzerine kainat düzenini kurduğu gerçeğin 

ne olduğunu bildirmektedir. Kitapta insanın bu dünyadaki yeri ve 

değeri müşahhas bir şekilde belirtilerek, şu onun doğuştan gelen 

değeri, şu da yaratılıştan gelen yeridir, diyerek bunları değiştirmeye 

İnsanın gücünün yetmediği anlatılmıştır. O kitap, bu yer ve değer 

açısından insan için, hakikate tamamen uygun düşen en doğru dü¬ 

şünce ve amel yolunun ne olduğunu ve gerçekle çatışan yanlış yolun 

ne olduğunu, doğru yolun doğru oluşunu, yanlış yolun yanlışlığını 

göstererek yer ve göğün, teker teker her şeyinden, kainat sisteminin 

her köşesinden, insanın bedeni yapısından, insanın kendi tarihin¬ 

den sayısız deliller verilmektedir. Bununla birlikte İnsanın yanlış 

yollara nasıl ve ne sebeplerle saptığını, daima tek olan ve tek kalacak 

olan doğru yolun nasıl bilinip tanınacağını, her devirde o doğru yo- 

hın nasıl gösterildiğini de anlatmaktadır. Doğru yolu sadece göster¬ 

mekle kalmamakta o yol üzerinde yürümek için tam bir hayat düze¬ 

ni planı sunmakta ve bu planda inanç, ibadet, ahlak, nefsin kötü¬ 

lüklerinden arındırılması, adabı muaşeret, medeniyet, iksitat, siya¬ 

set adalet yani insan hayatının her yönü ile ilgili son derece sağlam 

bir sistem ortaya koymaktadır. 

Bunlara ek olarak o kitap gayet geniş ve açık şekilde bu doğru yola 

gitme ve yanlış yolda yürümenin bu dünyadaki sonucu ve dünyanın 

mevcut sisteminin son bulmasından sonra öbür alemde meydana 

gelecek sonuçlan bildirmekte, bu alemin son buluşunu, diğer ale¬ 

min meydana gelişini uzun uzun çizgilerle anlatmakta, bu değişme¬ 

nin bütün safhalannı teker teker anlatırken, diğer alemin mükem¬ 

mel planını gözler önüne sermektedir. Ve sonra insanın orada nasıl 

ikinci bir hayata kavuşacağı, dünyadaki amellerinin hesabım nasıl 

vereceği, nelerden sorguya çekileceği, amel defterinin inkar edeme¬ 

yeceği şekilde nasıl önüne konacağı, onun ispatı konusunda nasıl 

sağlam şahitlikler ortaya sürüleceği, mükafat veya cezaya uğrayan¬ 

ların neden dolayı, mükafat ve ceza alanların nasıl ve ne şekilde 

amellerinin cezasını görecekleri saf ve berrak olarak anlatılmıştır. 
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Bu geniş konuda, bu kitapta anlatılanlar kitap sahibi tarafından irili 

ufaklı bazı maddeleri bir araya getirerek birtakım benzetmelerden 

bir bina kurma tarzı ile değil, kitabın sahibinin hakikati doğrudan 

doğruya bildiğini gösteren bir tarzda anlatılmıştır. O kitabın sahibi¬ 

nin gözü ezelden ebede herşeyi görür, bütün hakikatler ona açık ve 

ayandır. Kainat baştanbaşa O nun önünde açık bir kitap gibidir. 

insanlığın başlangıcından sonuna kadar değil, hatta son bulma¬ 

sından sonra ikinci hayatına kadar dahi O, onu bir bakışta görmek¬ 

tedir. Tahmin ve benzetmeye göre değil, ilme dayanarak insanlığa 

önderlik etmektedir. İlim açısından ileri sürdüğü hakikatlerden hiç¬ 

birinin bugüne kadar yanlış olduğu görülmemiş, onun ortaya koy¬ 

duğu insan ve kainat kavramının bütün görüntülerini ve meydana 

gelişlerini mükemmel bir şekilde ispatlamakta, delillerini gözler 

önüne koymakta ve her ilim dalında incelemeye esas tutmaktadır. 

Felsefe, fen ve sosyal ilimlerde en son ortaya çıkan bütün soruların 

cevabı bu kitapta vardır. Aralarında da öyle mantıki bağlar vardır ki 

bunlar üzerine mükemmel, sağlam ve herşeyi içine alan bir düşünce 

sistemi ortaya çıkmaktadır. Ameli açıdan hayatın her yönüyle ilgili, 

insana verdiği önderlik, sadece son derece akla uygun, son derece 

temiz olmaktan ibaret değildir. 14 asırdan beri yeryüzünün çeşitli 

köşelerinde sayısız insanın fiilen ona uyması ve tecrübesi, onun en 

iyi olduğunu göstermiş ve ispat etmiştir. Bu değerde bir insan eseri 

dünyada var mıdır? Olmuşsa onu bu kitapla karşılaştırmak müm¬ 

kün müdür? 

4) Bu kitabın tamamı bir anda yazılarak dünyanın önüne sürül¬ 

memiş, aksine birkaç emirle yol gösterilerek ıslah hareketine bir 

başlangıç yapılmıştır. Bundan sonra da 23 sene boyunca devam 

eden vahiy gelişi. Kur an in indirilişi, hangi merhalelerden geçmiş¬ 

tir? O insanlarının durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak inen o 

kitabın bölümleri, o hareketin önderinin diliyle bazen uzun hitaplar, 

bazen kısa cümleler halinde ifade edilip gelmiştir. Sonra bu mesajın, 

yani ilahi tebligatın tamamlanması üzerine, çeşitli zamanlarda inen 

bu bölümler "Kur'an" adı ile anılan mükemmel bir kitap halinde ter¬ 

tip edilerek dünyanın önüne konulmuştur. 

Hareketin liderinin ifadesi ile anlaşılıyor ki, bu hitaplar ve cümle¬ 

ler o Peygamberin kendisinden değildir ve fakat alemlerin Rabbi ta 

rafından ona indirilmiştir. Biri çıkar bu ifadelerin o Peygamberin 
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kendisinin olduğunu iddia ederse; o zaman bütün bir dünya tarihi 

içinde öyle bir benzer göstermeli ki herhangi bir insanın seneler bo¬ 

yunca hiç durmadan, mazzam içtimai hareketin tek başına liderliği¬ 

ni yaparak, bazen bir nasihatçı ve ahlak öğreticisi bazen zavallı bir 

topluluğun yol göstericisi, bazen bir memleket lideri bazen savaşan 

bir ordunun komutanı, bazen bir fatih, bazan kanun koyan, kanun 

yapan olarak, yani genellikle çeşitli zaman ve durumlarda pek çok 

açıdan yaptığı konuşmaların veya söylediği sözlerin bir araya getiri¬ 
lerek sağlam, mükemmel ve herşeyi içine alan bir düşünce ve amel 

sistemi kurulması ve bu kitabın hiçbir yerinde bir tezadın, çelişkinin 

bulunmaması, başından sonuna kadar bir merkezi düşüncenin ve 

fikir zincirinin göze çarpması gibi özellikleri taşıdığını göstermesi ge¬ 

rekir. Ve o kişinin mesajını sunmaya başladığı ilk günden son güne 

kadar herşeyi içine alan bir inanaç ve amel sistemini kurduğunu, ki¬ 

tabının her parçasının diğer parçalarına tam uygunluk göstermesi 

gerektiğini, bu kitabı okuyan akıl ve zeka sahibinin davetin başlan¬ 

gıcından sonuna kadar ne yapmak istediğini çok iyi bildiğini anla¬ 

masını, işin ortasında aklına gelen şeyi daha önce düşünemediğin¬ 

den dolayı değiştirmek mecburiyetinde kalmadığını da ispat etmesi 

gerekir. Kendi zihni yaratıcılığının bu şaheser üstünlüğünü göste¬ 
ren bir insan geçmişse, bunu da bize tanıtması gerekir. 

5) Bu hitap ve cümlelerin ağzından çıktığı önder, aniden bir köşe¬ 

den çıkarak sadece bunlan söylemek için gelmemiş ve onlan söyle¬ 

dikten sonra da bir yere çekip gitmemişti. O bu hareketi başlatma¬ 

dan önce insanlar arasında yaşamaya devam etmişti. Konuşma ve 

çınlatış tarzını ve ifade şeklini herkes iyi tanıyordu. Arapça bilenle¬ 

rin, okuyarak, o önderin üslubunun nasıl olduğunu kolaylıkla anla¬ 

yacakları büyük bir hadis bölümü el an mevcuttu. Onunla aynı dili 

konuşan insanlar o zaman rahatça anlıyorlardı, bu günün Arapça 

bilenleri de bu kitabın dilinin ve üslubunun o önderin dili ve üslu¬ 

bundan farklı olduğunu anlarlar. Hatta onun konuşmalarının bir 

yerinde bu kitabın küçük bir parçası geçse, ikisinin dil ve üslup farkı 

orada tamamen açık bir şekilde görülür. Soru şudur ki: Acaba dün¬ 

yada hiçbir insan seneler senesi kesin iki ayn üslupta konuşma zor¬ 

luğuna katlanabilir mi? Ve bu iki üslubun, aslında aynı kişiye ait ol¬ 

duğunu gizleyebilir mi? Geçici ve bir vakte ait olmak üzere bu çeşit 

uydurmalarda muvaffak olmak mümkündür. Bir kişi dili ve üslubu 

farklı olarak Allah'tan gelen vahiy tarzı ile konuşmayı ve kendi adına 
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konuşup söyleyince de dil ve üslubunu tamamen farklı kullanmayı 

sürekli 23 sene boyunca nasıl becerebilir? 

6) Bu hareketi yürütme sırasmda hareketin önderi çeşitli hallere 

düçar olmuştu. Bazen o kendi vatandaşlan. kendi kabilesi adamla¬ 

rının alay, hakaret ve ağır eziyet ve zulmüne hedef olmuştu. Bazen 

arkadaşlarına o kadar baskı yapılmış, o kadar işkenceler yapılmıştı 

ki ülkelerini terkedip gitmeye mecbur olmuşlardı. Bazen düşmanlar 

onu Öldürmeye çalıştılar, kendisi de memleketinden hicret etmek zo 

runda kaldı, bazen sonu gelmeyen zorluklar içinde ve açlıkla karşı 

karşıya yaşamak durumunda kaldı. Bazen ardarda mağlubiyet ve 

zafer, ikisinin de olduğu savaşlara da sıra geldi. Bazen düşmanları¬ 

na galip geldi. Onlar ki, ona çok zulüm yapmışlardı. Onun önünde 

baş eğiyor göründüler. Bazen de birine az nasip olan iktidara da sa¬ 

hip oldu. Bütün bu durumlarda bir insanın duygularının aynı ola¬ 

mayacağı açıktır. O önderin bu çeşitli hadiselerdeki kendine ait ko¬ 

nuşmalarında, bir insanın kalbinde meydana gelebilecek bütün 

duyguların tesiri açıkça görülür. Fakat bu çeşitli durumlarda onun 

ağzından işitilen sözler Allah tarafından gelen vahiy olarak söylen¬ 

mişse beşeri duygulardan tamamen uzak olduğu görülecektir. Hiç¬ 

bir şöhretli eleştirici o kitabın bir yerine parmak basarak, şurada be¬ 

şeri duyguların harekete geçtiği görülüyor diyemez. 

7} Bu kitapta olan her geniş bilgi o devrin Arapları, Bizans, Yunan 

ve lranlıları bir tarafa şu 20. asnn büyük ilim erbabında bile görül¬ 

mez. Bugün felsefe, fen ve sosyal ilimlerin herhangi bir dalının ince¬ 

lenmesinde ömür tükettikten sonra insan ancak bu ilim dalının de¬ 

rinliğine ulaşabiliyor. Daha sonra da aynı adam dikkatle Kuran-ı 

Kerim i incelerse o ilim dalında karşılaştığı soruların açık bir cevabı¬ 

nı bu kitapta buluyor. Bu iş sadece bir ilim konusu ile sınırlı değil, in¬ 

san ve kainatla ilgili bütün ilimlerde geçerlidir. O halde 14 asır önce 

Arabistan çöllerinde okuma yazma bilmeyen birinin, ilmin her dalın¬ 

da bu kadar geniş bilgiye sahip olduğu ve onun her temel meseleyi 

inceleyerek açık ve kesin çözümler getirdiği nasıl iddia edilebilir? 

Her ne kadar Kur’an-ı Kerim in icazının bunlardan başka yönleri 

varsa da, insan sadece bu birkaç yönü incelemesi ile anlayacaktır ki, 

Kur an-ı Kerim in bir mucize oluşu, nazil olduğu zaman ne kadar 

açıksa, bugün kat kat daha fazla açıktır. İnşaallah kıyamete kadar 

da daha açık olmaya devam edecektir. 
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36 Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır; onlar, kesin bir bil¬ 

giyle inanmıyorlar.28 

37 Yoksa Rabbinin hâzineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün 

güç (her şeyin denetim ve yönetim) sahipleri kendileri midir?29 

38 Yoksa onların bir merdivenleri mi var (ki) onunla (yükselip en yü¬ 

ce makamda konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse, dinleyenleri açık bir 

delil getirsin. 

39 Yoksa kızlar O'nundur da erkek-çocuklar sizin mi?30 

AÇIKLAMA 

28. Bundan önceki ayetlerde ortaya sürülen sorular Hz. Muham- 

med'in (s.a) peygamberlik davasını yalanlamak için Mekke kafirleri¬ 

nin uydurdukları sözlerin akıl ve mantıkla ilgisi olmadığmı onlara 

hissettirmek içindi. Bu ayette ise onlara şu soru soruluyor: Muham- 

med’in davetinde ne var ki bunun üzerine siz o kadar bozuluyor, öf¬ 

keleniyorsunuz? O ancak. "Allah sizin yaratıcınızdır, ve sadece O na 

kulluk etmelisiniz" diyor. Buna sizin bozulup öfkelenmenizin niha¬ 

yet makul bir sebebi olmalı. Siz kendiliğinden mi yaratıldınız, sizi ya¬ 

ratıcı biri yaratmadı mı veya kendi kendinizi mi yarattınız yahut bu 

koca kainat sizin eseriniz mi? Bunlardan bir tanesi bile doğru değil¬ 

se yaratıcınızın ancak Allah olduğuna, bu kainatın yaratıcısının da 

O olduğuna kendiliğinizden inanıyorsunuz, kabul ediyorsunuz de¬ 

mektir. O halde size. "Ancak O Allah kulluk yapmanıza ve tapınma¬ 

nıza layıktır" diyen insana niçin kızıyorsunuz? Kızılacak mesele; ya¬ 

ratıcı olmayana kulluk yapılması, yaratıcı olana kulluk yapılmama- 
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sıd r. Diliniz ile siz. Allah'ın sizi ve kainatın yaratıcısı olduğunu ikrar 

ediyorsunuz, ama siz hakikaten buna inanıyorsanız o halde ona kul¬ 

luk yapmaya çağırana bu kadar el uzatmayın, kötülük yapmayın. 

Bu, müşriklerin batıl inançlarını kökünden sallayan dehşetli ve 

muhteşem bir soru idi. Buhari ve Müslim'in rivayetine göre: Cübeyr 

bin Mut'im, Bedir Savaşı ndan sonra Kureyşli esirlerin serbest bıra¬ 

kılmaları için Mekkeli müşrikler tarafından konuşmak üzere Medi- 

neye gönderilmişti. Medine'ye geldiklerinde Hz. Peygamber {s.a) ak¬ 

şam namazını kıldırıyor, namazda da Tûı* Suresi ni okuyordu. Cü- 

beyr'in kendisi şöyle anlatıyor: "Hz. Peygamber surenin bu bölümü¬ 

ne geldiğinde, heyecandan kalbim göğsümden dışan fırlayacak zan¬ 

nettim." O gün bu ayetleri işitmesi ile İslam onun kalbine kök saldı, 

daha sonra müslüman olmasının önemli sebeplerinden biri oldu. 

29. Bu, Mekkeli kafirlerin "Neden Abdullah oğlu Muhammed pey¬ 

gamber yapıldı?" diye yaptıkları itiraza cevaptır. Bu cevapta şu den¬ 

mek istenmektedir: Bu insanları Allah'tan başkasına ibadet etme 

sapıklığından kurtarmak için mutlaka birinin peygamber kılınması 

gerekiyordu. Sormak icap ederse, Allah kimi peygamberi yapmalı, 

kimi yapmamalı buna karar vermek kimin işidir? Bu insanlar Al¬ 

lah’ın gönderdiği peygambere inanmayı reddederlerse bunun 

mânâsı: Ya Allah'ın ilahlığma kendilerinin sahip olduğuna inanıyor¬ 

lar demektir veya ilahlığm sahibi Allah'tır ama karar ve hüküm ken¬ 

dilerinin demektir. 

30. Bu kısa ayetlerde çok geniş ispatlar ortaya sürülmüştür. Bu¬ 

nun geniş mânâsı şudur: Siz Peygamber in sözüne inanmıyorsanız o 

halde yanınızda doğrudan doğruya gerçeği tanımak için başka ne 

vasıta vardır? Sizden biri kainat ötesine ulaştı da Allah veya melekle¬ 

rinden doğrudan, kendi dininizin uydurma inançlarının hakikatle 

tamamen uygun olduğunu mu öğrendi? Biri bunu iddia ediyorsa or¬ 

taya çıksın ve ne zaman ve nasıl kainat ötesine ulaştığım ve oradan 

ne gibi malumat alıp geldiğini söylesin. Böyle bir iddianız yoksa o za¬ 

man düşünün ki siz alemlerin Rabbi olan Allah'a çocuklar yakıştırı¬ 

yorsunuz, çocuklardan da kendiniz yüz karası ve utanç sebebi kabul 

ettiğiniz kızlan!... Bundan daha gülünç inanç ne olabilir? Bilgisizce 

bu çeşit açık cehalet karanlıklannda yuvarlanıyorsunuz da Allah ta¬ 

rafından ilim ışığını size getiren kimseye can düşmanı oluyorsu¬ 

nuz. 
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40 Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, haksız bir borçtan 
dolayı onlar, ağır bir yük altındadırlar?31 

41 Yoksa gayb (bilgisi) onlann katında mıdır, böylece onlar yazıp du¬ 
ruyorlar?32 

42 Yoksa hileli-bir düzen mi kurmak istiyorlar?33 Fakat o küfretmekte 
olanlar, kendileri hileli-düzene düşecek olanlardır.34 

AÇIKLAMA 

31. Burada sorunun hedefi ve sözün muhatabı kafirlerdir. Şu söy¬ 
lenmek istenmektedir; eğer Hz. Peygamber sizden bir şey bekliyor 
da, bir ard niyeti varsa ve bütün bu didinip uğraşmalarını şahsi 
menfaati için yapıyorsa bu, sizin ondan uzak kalmanızın en azından 
makul bir sebebi olabilir. Ama siz kendiniz de biliyorsunuz ki, o bu 
davetinde hiçbir ard niyet taşımamaktadır, hiç bir menfaat bekleme¬ 
mektedir ve sadece sizin iyiliğiniz için gece gündüz çalışmaktadır. 

O halde neden siz sükunetle onun sözlerini dinlemeye bile yanaş¬ 
mıyorsunuz? Bu soruda hoş bir tenkit vardır. Bütün dünyanın yap¬ 
macık liderleri ve dini merkezlerin devamlı sakinleri gibi Arabis¬ 
tan’da müşriklerin liderleri, papaz ve dini önderleri, serbestçe dini 
işleri yürütürlerdi. Bundan dolayı onlara bu soru sorulmuştur ki: 

Bir tarafta açık açık sizden bağışlar ve adaklar alan, her dini hizmet 
için ücret isteyen din tüccarları var, diğer tarafta; hiçbir menfaat gö¬ 
zetmeyen hatta kendi ticari işlerini bırakıp son derece akıl ve man¬ 
tıkla size dinin doğru yolunu göstermeye çalışan mükemmel bir in¬ 
san var. Bu durum karşısında hâlâ sizin bu peygamberden kaçma¬ 
nız ve o menfaatçilere koşmanız akılsızlık değil de nedir? 

32. Yani Peygamber in (s.a) size gösterdiği hakikatleri yalanlama¬ 
nız için görünen perdenin arkasında gizlenmiş olan hakikatleri doğ- 
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rudan doğruya bildiğinizi iddia edebildiğiniz ne gibi bir bilginiz var? 
Hakikaten Allah ın bir olmadığını, kendinize ma but yaptıklarınızın 
hepsinin de ilahlık sıfatlan ve yetkileri taşıdığını biliyor musunuz? 
Ve hakikaten siz melekleri gördünüz mü de, “Onlar kız dırlar ve - 

hâşâ- Allah'dan doğmuşlardır" diyorsunuz. 
Gerçekten hiçbir vahyin, ne Muhammed e ne de başka bir kula 

gelmediğini biliyor musunuz? Kıyametin kopmayacağını, öldükten 
sonra yeni bir hayaün olmayacağını, insanlann hesaba çekileceği ve 
onlara ceza ve mükafat verileceği bir ahiret aleminin olmayacağını 
gerçekten biliyor musunuz? Böyle bir iddianız varsa, Hz. Peygam- 
ber’in (s.a) anlattığının hakikat olmadığını, gayb perdesinin arkası¬ 
na geçerek gördüğünüzden dolayı Hz. Peygamber in (s.a) sözlerini 
yalanladığınızı yazı ile ispatlamaya hazır mısınız? Burada biri çıkar 
da, böyle bir soruya karşı cevap vermek için o adamlar inatları sebe¬ 
biyle rastgele bir yazı yazarlarsa ispatlamaları mânâsız olmaz mı di¬ 
ye tereddüt edebilir. Fakat bu tereddüt yersizdir; çünkü inat ve aksi¬ 
liklerinden dolayı yazsalar bile bu uydurma yazı ve sahtekarlık her¬ 
kese sunulacaktı, herkes de kör değildi. Her şahıs bu yazının baş¬ 
tanbaşa saçmalık ve zoraki yazılmış olduğunu bilecekti. Gerçekte 
peygamberin anlattıklarını yalanlamanın sebebi hiçbir zaman on¬ 
lardan birinin bu sözlerin gerçeğe ters düştüğünü bildiğinden dolayı 

değildi. 
33. Mekkeli kafirlerin Hz. Peygamber e (s.a) suikast yapmak, onu 

öldürmek için aralarında plan kurduklarına işarettir. 
34. Bu ayette bildirilen. Kur an ı Kerim in açıkça önceden haber 

verdiklerinden biridir. Mekke döneminin ilk günlerinde kimsesiz ve 
yoksul bir avuç müslümandan başka görünüşte Hz.Peygamberin 
(s.a) yanında hiçbir güç yoktur. Herkes ona karşı mücadele veriyor¬ 
du. İslam ve küfür mücadelesini gören herkes bu mücadelenin ka- 
tiyyen eşit şartlarda yapılmadığını görüyordu. Hiçbir kimse o gün¬ 
lerde, birkaç sene sonra burada küfür döşeğinin tiftiğinin atılmak 
üzere olduğunu düşünemezdi. Hatta işin dış görünüşüne bakanlar, 
Kureyş ve diğer bütün Arap kabilelerinin karşı çıkması sonucu, bu 
yeni dine çağrının sona ereceğini tahmin ediyorlardı. Fakat işte böy¬ 

le bir durumda, bütün kesinliği ile kafirlere açık açık şöyle hitap edil¬ 
di: Bu çağrıyı kırmak, yenmek için almak istediğiniz tedbirlerin hep¬ 
sini alm, yapacağınız oyunların hepsini yapın görün bakalım. Onla¬ 

rın hepsi size geri dönecektir. Ve siz asla onu yenemeyeceksiniz. 
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43 Yoksa onlann, Allah'ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah, on¬ 
ların şirk koşmakta olduklarından yücedir.33 

44 Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile. "Üst 
üste katlanıp-yığılmış bir buluttur." derler.36 

45 Öyleyse sen onlan kendisinde (en dayanılmaz azabla) çarpılacak¬ 
ları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. 

46 O gün, ne hileli-düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağ¬ 
layacak, ne de kendileri yardım görecekler. 

47 Hiç şüphe yok, zulmetmekte olanlara, bundan önce de bir azab 
vardır; ancak onlann çoğu bilmiyorlar.37 

48 Artık sen, Rabbinin hükmüne sabret;38 çünkü gerçekten sen, bizim 
gözlerimizin önündesin.39 Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile teşbih 
et,40 

49 Gecenin bir bölümünde 4 Ve yıldızların batışının ardında da O'nu 
teşbih et.42 

AÇIKLAMA 

35. Yani gerçek şudur ki; onlann ilah kabul ettikleri gerçekte ilah 
değillerdir. Allah'a ortak koşma tamamen aslı astan olmayan bir 
şeydir. Allah'ın birliğini ilan ederek ona çağıran herkesin yanında 
hakkın ve doğrunun gücü vardır. Küfür ve şirki koruyanlar aslı asta- 
n olmayan bir şeyin mücadelesini vermektedirler. Bu mücadelede 
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küfür ve şirk nasıl olupda zafer kazanacak, muvaffak olacaktır? 
36. Bu ilahi buyruğun hedefi, bir yönden Kureyş önderlerinin hak¬ 

sızlıklarını, aksilik ve inatlannı açığa çıkarmak, diğer yönden Hz. 

Peygamber i (s.a) ve arkadaşlarını teselli etmektir. Peygamberimiz ve 
Sahabe-i Kiram'ın gönlünde defalarca: "Şu adamlara Allah Tea- 
la dan bir mucize gösterilse de onunla bu adamlar, Hz. Muham- 
med'in peygamberliğinin doğru olduğuna inansalar" diye dilekler 
meydana gelirdi. Bunun üzerine: "Bunlar kendi gözleriyle bir mucize 
görseler de onu başka şeye yorumlayarak küfürlerinde ısrar etmeye 
sebep arayıp çıkarırlar. Çünkü onların gönlü iman etmeye hazır de¬ 
ğil" buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim in diğer çeşitli yerlerinde de on¬ 
ların bu inatçılıkları zikredilmiştir. Mesela: En am Suresi'nin 111. 
ayetinde "Biz eğer hakikaten onlara melekleri de indirse idik, ölüler 
de konuşsaydı bütün varlıkları karşılarında toplayarak senin toplu¬ 
luğuna şahit ve kefil gösterseydik, Allah dilemedikçe yine şüphe yok 

ki iman edecek değillerdi" buyurulmuş ve Hicr Suresi nin 15. ayetin¬ 
de de "O müşriklere gökten bir kapı açsak da oradan yukan çıksalar 
ve gözleri ile göreceklerini görseler, şöyle diyeceklerdi "Muhakkak ki 

gözlerimiz döndürüldü, daha doğrusu biz büyülenmiş bir toplulu¬ 

ğuz" buyurulmuştur. 
37. Bu, Secde Suresi nin 21. ayetinde geçen konunun tekrarıdır. 

"O büyük azaptan önce biz bu dünyada o kafirlere küçük azaplardan 
tattıracağız. Umulur ki bu isyankar tutumlarından vazgeçerler." Ya¬ 
ni dünyada arasıra teker teker kişilere veya tüm halka musibetler, 
felaketler gönderip, yukarda daha büyük bir kuvvetin kaderlerini ta¬ 
yin ettiğini, haklarında kararlar verdiğini bu kararlan da kimsenin 
değiştermeye gücü yetmediğini onlara hatırlatacağız. Fakat son de¬ 
rece cahil olan bu insanlar ne daha önce bu olaylardan ders aldılar 
ne de gelecekte ders alacaklar. Onlar dünyada vukua gelen olaylann 
mânâsını anlamamaktadırlar. Bundan dolayı onlan hakikati kavra¬ 

maktan daha çok uzaklaştıran tevillere gitmektedirler. Onların bey¬ 
ni zındıklıklarının veya şirklerinin yanlışlığını açığa çıkaran tevillere 
asla yanaşmaz. İşin aslı, meselenin özü. Peygamberimizin şu hadis¬ 
te anlattığı gibidir. "Münafık; hasta olduğu, sonrada iyi olduğu za¬ 
man, sahihlerinin onu bağladıkları zaman niçin bağladıklarını anla¬ 
mayan, çözdükleri zaman da niçin çözdüklerini anlamayan bir deve¬ 

ye benzer." (Ebu Davud, Kitabu'l-Cenaiz)" (Geniş bilgi için bkz. Enbi¬ 
ya an: 45, Nemi an: 66, Ankebut an: 72-73) 

38. "Sabır ve doğrulukla Rabbinin emrini yerine getirmeye taham¬ 
mül et" şeklinde başka bir mânâ daha verilebilir. 

39. Yani "Biz seni koruyoruz, seni kendi haline bırakmadık." 
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40. Bu buyruğun birkaç mânâsı olabilir ve onlann hepsinin de 
murad edildiği uzak bir ihtimal değildir. Bu ayetten anlaşılanlardan 
biri şudur: "Bir meclisten kalktığınız zaman Allah'a hamd ve teşbih 

ederek kalkın. Bununla o mecliste söylenen bütün sözlerin keffareti 
verilmiş olur" Ebu Davud, Tirmizi, Nesei ve Hakim Hz. Ebu Hureyre 
vasıtasıyla peygamberimizin şu buyruğunu nakletmişlerdir. "Çok 
miktarda rastgele konuşulan bir mecliste oturan bir kişi, o meclisten 
ayrılmadan önce şöyle söylerse Allah onun orada yapılan yanlışlık¬ 
lardan kazandığı günahını affeder."Subhanekellahumme ve biham- 

dik. Eşhedüenla ilahe illa ente. Estağfıruk ve etûbu ileyk" (Ey Alla¬ 
hım! Sana hamdederek seni teşbih ederim, senden başka ilah olma¬ 
dığına şahadet ederim. Senden bağışlanma diliyor ve huzurunda 

tevbe ediyorum.) "İkinci anlaşılan şekil şudur: "Siz uykunuzdan 
uyanıp, yatağınızdan kalktığınız zaman Rabbinizi teşbih ederek ona 
hamdediniz" Peygamberimiz bunu da yapmıştı ve Sahabe-i Kiram a 
da uykudan uyandığınız zaman şöyle söyleyin demişti: "Lailahe illal- 
lahu vahdehu la şerikeleh, lehul mülkü ve lehu'l hamdu ve huve ala 
külli şey in kadir. Subhanallah, velhamdulillah ve lailahe illallahu" 
(Müsned-i Ahmed, Buhari, Ubade bin Sabit in rivayetine göre) Üçün¬ 
cü anlaşılan mânâ ise şöyledir: "Siz namaz kılmak için ayağa kalktı¬ 
ğınız zaman Allah ı hamd ve teşbih ile namaza başlayın." Peygambe¬ 
rimiz (s. a) bu emre uyulması için namazın başında alınan iftitah tek¬ 
birinden sonra şöyle söyleyiniz demiştir: "Subhanekellahumme ve 
bihamdik ve tebarekesmuk ve teala cedduk ve la ilahe gaynık." Dör¬ 

düncü anlaşılan mânâ ise şöyledir: "Siz Allah yoluna davet için hare¬ 
kete geçtiğiniz zaman ona, Allah'a hamd ve teşbih ile başlayınız". Bu¬ 
nu da Peygamberimiz (s.a) sürekli yapmıştır. Çünkü konuşmalarına 

ve hutbelerine daima Allah'a hamd ve ona övgü ile başlardı. 
Müfessir Ibni Cerir'in anlattığına göre, diğer bir mânâ da şöyledir, 

"Siz öğle uykusundan kalktığınız zaman namaz kılınız" Bu namaz da 
öğle namazıdır. 

41. Bundan maksat: Hem akşam, hem de yatsı ve teheccüd na¬ 
mazlarıdır. Hem Kur'an-ı Kerim okumak, hem de Allah'ı zikretmek¬ 
tir. 

42. Yıldızların geri dönmesinden maksat, gecenin son parçasında 

onlann batması ve sabah aydınlığının görünmesi ile yıldızların ışığı¬ 
nın sönmesidir. Bu da sabah namazı vaktidir. 

TUR SURESİNİN SONU 



ALTINCI CİLTTE 
YER ALAN SURELER 

53 / Necm Suresi 
54 / Kamer Suresi 

55 / Rahman Suresi 
56 / Vakıa Suresi 
57 / Hadid Suresi 

58 / Mücadile Suresi 
59 / Haşr Suresi 

60 / Mümtahine Suresi 
61 / Saf Suresi 

62 / Cuma Suresi 
63 / Münafıkun Suresi 

64 / Teğabun Suresi 
65 / Talak Suresi 

66 / Tahrim Suresi 
67 / Mülk Suresi 

68 / Kalem Suresi 
69 / Hakka Suresi 
70 / Mearic Suresi 

71 / Nuh Suresi 

72 / Cin Suresi 
73 / Müzzemmil Suresi 
74 / Müddessir Suresi 

75 / Kıyamet Suresi 
76 / insan Suresi 

77 / Mürselat Suresi 
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